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*************************** 
ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน พ.ศ.2563  

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนการด าเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด พร้อมน าเสนอ
แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2563 ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ืออนุมัติและประกาศใช้ นั้น 

 

อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวดที่ 5 ข้อ 26 (2)พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติและประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2563 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
  ประกาศ ณ วันที่   1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562 

 
   
   ( นายสมบูรณ์ พิพัฒน์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
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บทน ำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา และแผนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งวางแนวทางให้การปฏิบัติ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสาน และบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการด าเนินงานจะท า ให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
มีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

ข้อ 26 ข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการ
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพรวมทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอืในการตดิตามการด าเนินงาน และ
การประเมนิผลการปฏบิตังิาน  
ดงันัน้แผนการด าเนินงานจงึมแีนวทางในการจดัท า ดงันี้ 
1. เป็นแผนทีแ่ยกรายละเอยีดจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ และมลีกัษณะเป็นการด าเนินการ (Action 

Plan) 
2. แสดงถงึรายละเอยีดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการทีช่ดัเจนและด าเนินงานจรงิ 
3. เป็นการรวมขอ้มลูจากทุกหน่วยงานทีจ่ะเขา้มาด าเนินการในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลถนน
โพธิ ์
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วตัถปุระสงคข์องแผนกำรด ำเนินงำน 
1. เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมเีป้าหมายตามยุทธศาสตรแ์ละบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ/ 

กจิกรรมทีต่ ัง้ไว ้
2. เพื่อใหก้ารตรวจสอบและตดิตามการด าเนินงานมคีวามชดัเจน 

3. เพื่อใหท้ราบถงึความก้าวหน้าของกจิกรรม 
5. เพื่อใหก้ารตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานไดช้ดัเจน 
6. เพื่อเพิม่ความชดัเจนในการปฏบิตังิาน ลดความซ ้าซอ้นของโครงการต่างๆ 
7. เพื่อก าหนดหว้งระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกจิกรรมต่างๆ ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ขัน้ตอนกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ขัน้ตอนท่ี 1 กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่เกบ็รวบรวมขอ้มลูโครงการ/กจิกรรมทีม่กีาร 

ด าเนินการจรงิในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลถนนโพธิ ์ซึง่จะมทีัง้โครงการ/กจิกรรมขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลถนนโพธิ ์และโครงการ/กจิกรรมทีห่น่วยงานอื่นจะเขา้มาด าเนินการในพืน้ที่ โดยขอ้มลูดงักล่าวอาจ
ตรวจสอบไดจ้ากหน่วยงานในพืน้ที ่และตรวจสอบจากแผนปฏบิตักิารพฒันาจงัหวดั/อ าเภอแบบบูรณาการ 

ขัน้ตอนท่ี 2 กำรจดัท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่จดัท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพจิารณา 

จดัหมวดหมูใ่หส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และแนวทางการพฒันาของทอ้งถิน่ทีก่ าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยมเีคา้โครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คอื 

ส่วนที ่1 บทน า องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 
- บทน า 
- วตัถุประสงคข์องแผนการด าเนินงาน 

- ขัน้ตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
ส่วนที ่2 บญัชโีครงการ/กจิกรรม องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 
- บญัชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด 1) 
- บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ (ผด 2) 
ขัน้ตอนท่ี 3 กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่น ารา่งแผนการด าเนินงานเสนอผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

เพื่อประกาศใช ้การประกาศแผนการด าเนินงานใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลถนนโพธิ ์จดัท าประกาศ เรือ่ง 
การใชแ้ผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบ
โดยทัว่กนัและสามารถตรวจสอบได ้

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
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1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยทุธศาสตรแ์นวทางทีว่างไว้ 
2. การด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลถนนโพธิ ์เป็นไปตาม
เป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
3. สามารถตรวจสอบและตดิตามการด าเนินงานไดช้ดัเจน 
4. สามารถทราบถงึความก้าวหน้าของโครงการ และแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
5. ทราบถงึผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
6. สามารถตดิตาม และประเมนิประสทิธภิาพประสทิธผิลทีเ่กดิขึน้จรงิเพื่อใหก้ารใชง้บประมาณ
เป็นไปอย่างคุม้ค่าเกดิประโยชน์สงูสุดและประหยดั 

 
 
        องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธ์ิ 
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         ขัน้ตอนกำรจดัท ำแผนด ำเนินงำน 

 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร  
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
 
        
คณะกรรมกำรสนับสนุนฯ   

 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร    

จดัท ำแผนพฒันำท้องถ่ิน 
 
คณะกรรมกำรพฒันำท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบ้ริหำรท้องถ่ิน  

รวบรวมโครงกำร/กจิกรรม
กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิน 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท ำร่ำงแผนด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนด ำเนินงำน 

พิจำรณำร่ำงแผน
ด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนด ำเนินงำน 

ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำม
เห็นชอบ 

 

ประกำศใช ้
 



 
ส่วนที่ 2 

โครงการ/กิจกรรม 
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แบบ ผด.01 

 

 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ ์  

ยุทธศำสตร์/แผนงำน 
 
 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินงำน 

คิดเป็นร้อยละของ
จ ำนวนโครงกำร

ทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

1.ยุทธศำสตรก์ำรบริหำรตำมหลกักำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   1.2 แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   1.3 แผนงานบรหิารงานคลัง 
   1.4 แผนงานท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

รวม 

 
8 
2 
1 
2 

13 

 
16.6 
4.16 
2.00 
4.16 

26.92 

 
594,000 
40,000 

100,000 
50,000 

784,000 

 
11.33 
0.77 
1.91 
0.96 

14.97 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

 
2.ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสขุ 
   2.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   2.2 แผนงานสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ 
   2.3 แผนงานบรหิารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
   2.4 แผนงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น 
   2.5 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภีัย 

รวม 

 
 

1 
1 
2 
7 
4 

15 

 
 

2.00 
2.00 
4.16 

14.59 
8.33 

31.08 

 
 

390,300 
50,000 
50,000 

410,000 
540,000 

1,440,300 

 
 

7.45 
0.96 
0.96 
7.82 

10.30 
27.49 

 
 

กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 

 
 
 



7 
แบบ ผด.01 

 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ ์  
ยุทธศำสตร์/แผนงำน 

 
 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินงำน 

คิดเป็นร้อยละของ
จ ำนวนโครงกำร

ทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

3.ยุทธศำสตรก์ำรอนุรกัษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้  
เกิดควำมสมดุลและยั่งยืน 
   3.1 แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
   3.2 แผนงานส่งเสรมิการเกษตร 
   3.3 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม ้

รวม 

 
 
- 
- 
2 
2 

 
 
- 
- 

4.17 
4.17 

 
 
- 
- 

60,000 
60,000 

 
 
- 
- 

1.15 
1.15 

 
 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

4.ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและ
บรรเทำปัญหำควำมยำกจน 
   4.1 แผนงานส่งเสรมิการเกษตร 
   4.2 แผนงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็ง                                    

รวม 

 
 
- 
6 
6 

 
 
- 

12.50 
12.50 

 
 
- 

230,000 
230,000 

 
 
- 

4.39 
4.39 

 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 

 
 
 
 
 
 



8 
แบบ ผด.01 

 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ ์  
ยุทธศำสตร์/แผนงำน 

 
 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินงำน 

คิดเป็นร้อยละของ
จ ำนวนโครงกำร

ทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

5.ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   5.1 แผนงานไฟฟ้าถนน 

รวม 

 
10 
10 

 
20.84 

        20.84 
 

 
2,440,000 
2,440,000 

 
46.53 
46.53 

 
กองช่าง 

6.ยุทธศำสตร์น้ ำแก้จน 
   6.1 การส่งเสริมเช่ือมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝายส่งน  า ขุดลอก     
ขุดสระ พัฒนาแหล่งน  า คลองน  า 

รวม 

 
1 
 

1 
 

 
2.09 

 
2.09 

 
260,000 

 
260,000 

 
4.96 

 
4.96 

 
 

กองช่าง 

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเกษตรอินทร ี
 7.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร 

รวม 

 
1 
1 

 
2.09 
2.09 

 

 
30,000 
30,000 

 

 
0.58 
0.58 

 

ส านักงานปลัด/กอง
คลัง/กองการศึกษา

ฯ/กองช่าง 

 
รวมท้ังสิ้น 

 
48 

 
100 

 
5,244,300 

 
100 

ส านักงานปลัด/กอง
คลัง/กองการศึกษา

ฯ/กองช่าง 

 
 



  9      แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น

จาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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 าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น

จาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. โครงการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภา อบต.และ
นายก อบต. 

 

เพ่ือจัดท า
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภา 
อบต.และ
นายก อบต.
และ
ค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็น 

350,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 



  11      แบบ ผด.02 
 

 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการ
ฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถนน

โพธิ์ 
 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของ

องค์กรใน
การปฏิบัติ
หน้าที่และ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ

ในการ
ท างาน 

200,000 - ส านักงาน
ปลัด 

            

 



  12      แบบ ผด.02 
 

 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการวัน
คล้ายวันพระ

บรมราชสมภพ
ของ

พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราชบรม
นาถบพิตรวัน
ชาติและวันพ่อ

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน
พระมหากษัตริย์
และแสดงความ
สามัคคีของคน

ในชุมชน 

3,000 อ.โนนไทย ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

            



  13      แบบ ผด.02 
 

แห่งชาติ 
 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โครงการวัน
คล้ายวัน

สวรรคตพระ
บรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิ

พล 
อดุลยเดช

มหาราชบรม
นาถบพิตร 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน
พระมหากษัตริย์
และแสดงความ
สามัคคีของคน

ในชุมชน 

5,000 อ าเภอโนน
ไทย 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

            



  14      แบบ ผด.02 
 

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. โครงการวัน
เฉลิมพระ

ชนมพรรษา
สมเด็จพระ

นางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมล
ลักษณพระ
บรมราชินี 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน
พระมหากษัตริย์
และแสดงความ
สามัคคีของคน

ในชุมชน 
 

3,000 ต าบลถนน
โพธิ์/อ.โนน

ไทย 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

            

 
 



  15      แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. โครงการวัน
เฉลิมพระ

ชนมพรรษา
สมเด็จพระ

บรมราชิพันปี
หลวง (วันแม่

แห่งชาติ)  

เพ่ือจัดกิจกรรม
อันพิทักษ์รักษา

ไว้ ซึ่งชาติ 
ศาสนา 

พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึด

เหนี่ยวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ

3,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

            



  16      แบบ ผด.02 
 

ของคนไทย 
 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. โครงการเฉลิม
พระ

ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
ปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิรา
ลงกรณพระว

ชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  

เพ่ือจัดกิจกรรม
อันพิทักษ์รักษา

ไว้ ซึ่งชาติ 
ศาสนา 

พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึด

เหนี่ยวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ
ของคนไทย 

 

5,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

            



  17      แบบ ผด.02 
 

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 1.2 แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. โครงการจัดท า
และทบทวน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 (2561 -
2565)  

เพ่ือส่งเสริม
ให้ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ชุมชนของ

ตนเอง 
 

30,000 ม.1 –ม.9 ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 



  18      แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
  

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 1.2 แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10. โครงการจัดท า
แผนชุมชน 

  

เพ่ือรับฟัง
ปัญหาของ
ชุมชนและ
น ามาแก้ไข
และพัฒนา

ชุมชน 
 

10,000 ม.1 – ม.9 ส านักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 1.2 แผนงานบริหารงานคลัง 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11. โครงการจัดท า
แผนที่ภาษ ี 

เพ่ือใช้จ่าย
ในจัดท าแผน

ที่ภาษีใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 
 
 

100,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

 
 
 
 

 

กองคลัง             
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.5 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแลระงับอัคคีภัย 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12. โครงการ
ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง  

เพ่ือป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาภัย

แล้งในพ้ืนที่ 
ค่าน้ ามันสูบ

500,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  21      แบบ ผด.02 
 

น้ า ฯ 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์   
 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  2.5 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแลระงับอัคคีภัย 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13. โครงการ
ป้องกันและ

แก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม ่ 

เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปี
ใหม่/ตั้งจุด

5,000 ถนนสาย
โนนไทย – 

ขาม
สะแกแสง 

ส านักงาน
ปลัด 
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ตรวจและ
อ านวยความ

สะดวก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.5 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแลระงับอัคคีภัย  
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14. โครงการ
ป้องกันและ

แก้ไขอุบัติเหตุ

เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุช่วง

เทศกาล

5,000 ถนนสาย
โนนไทย – 

ขาม

ส านักงาน
ปลัด 
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เทศกาล
สงกรานต์  

สงกรานต์/
ตั้งจุดตรวจ
และอ านวย
ความสะดวก 

สะแกแสง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.5 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแลระงับอัคคีภัย 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15. โครงการ
ฝึกอบรมและ

เพ่ือฝึก
ทบทวนการ

30,000 ภายใน
ต าบลถนน

ส านักงาน
ปลัด 
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ฝึกทบทวน เตรียมความ
พร้อมของ 
อปพร.ใน
ต าบลถนน

โพธิ์  

โพธิ์/ 
 

 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.1 แผนงานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16. โครงการ เพ่ือ 390,300 ศูนย์พัฒนา กอง             
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สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ

บริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุน
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 
 

ต าบลถนน
โพธิ์ 

 

การศึกษา 

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.4 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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17. โครงการ
จัดการคัดแยก
ขยะและก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

จัดโครงการ
อบรมให้
ความรู้เรื่อง
ขยะและการ
ก าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี 

 
 
 
 
 
 

40,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.4 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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โครงการ 

18. โครงการ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและ

คุมก าเนิดสุนัข
และแมว 

เพ่ือป้องกัน
โรคพิษสุนัข

บ้า /จัด
โครงการ
และอบรม 

 
 
 
 
 

40,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.4 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
ที ่ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19. โครงการ
ป้องกันและ

ควบคุม
ไข้เลือดออก 

เพ่ือป้องกัน
และให้

ความรู้เรื่อง
ไข้เลือดออก
ในชุมชน /
พ่นหมอก

ควัน 

80,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  2.4 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 



  29      แบบ ผด.02 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20. โครงการ
ป้องกันและ

เรียนรู้เรื่องโรค
เอดส์ 

เพ่ือให้
ความรู้เรื่อง
โรคเอดส์ใน
โรงเรียนและ
กลุ่มเสี่ยง/

จัดการ
ฝึกอบรม 

20,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.4 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 



  30      แบบ ผด.02 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21. โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
แนวทางพระราช
ปณิปธาน ศาตรา
จารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภร
วลัยลักษณ์อัคร

ราชกุมาร ี
(ส ารวจข้อมลู

จ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์) 

เพ่ือส ารวจ
สุนัขและ

แมวในต าบล
ถนนโพธิ์ 

10,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 



  31      แบบ ผด.02 
 

 
2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.4 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22. โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
แนวทางพระราช

ปณิปธาน  
ศาตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก

ยาเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรวลัย

ลักษณ์อัครราช
กุมาร ี

(ขับเคลื่อน
โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัย) 

เพ่ือด าเนิน
โครงการ
สัตว์ปลอด

โรคคน
ปลอดภัย 

40,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 



  32      แบบ ผด.02 
 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.4 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23. โครงการ
พระราชด าริ

ด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือ
ด าเนินการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข
มูลฐานของ

ชุมชน 
(หมู่บ้านละ 
20,000 

บาท 

180,000 ม.1-ม.9 
 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 



  33      แบบ ผด.02 
 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
  
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24. โครงการตรวจ
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือตรวจ
สุขภาพ
ผู้สูงอายุใน 
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

30,000 รพ.ที่
ก าหนด/ 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 



  34      แบบ ผด.02 
 

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25. โครงการวัน
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจัด
กิจกรรมให้
ผู้สูงอายุได้
ร่วมและจัด
โครงการให้
ความรู้และ
การดูแล

ตัวเองของ
ผู้สูงอายุ 

20,000 อบต.ถนน
โพธิ์ 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 



  35      แบบ ผด.02 
 

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.2 แผนงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26. โครงการ
ซ่อมแซม,

ก่อสร้างที่อยู่
อาศัยให้ผู้

ยากไร้และด้อย
โอกาส 

เพ่ือ
ด าเนินการ
ซ่อมแซมท่ี
อยู่อาศัย
ให้กับผู้

ยากไร้และ
ด้อยโอกาส

ในพ้ืนที่
ต าบลถนน

50,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  36      แบบ ผด.02 
 

โพธิ์  
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน

กระฎีกรุ (ซอย
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ถนน

โพธิ์) 

กว้าง 3.00 
เมตร 

ระยะทาง 
96.00 
เมตร 

หนา 0.15 
เมตร   

 

167,000 บ้านกระฎี
กรุ(ซอย

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

 

กองช่าง             



  37      แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน

กระฎีกรุ (โนน
ตากแดด – 
หนองไผ่ ) 

กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
60 เมตร 

หนา 0.15 
เมตร  

 
 
 

137,000 บ้านกระฎี
กร ุ

(โนนตาก
แดด – 

หนองไผ่) 
 

กองช่าง             



  38      แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแฉ่ง 

ม.3 

กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 
180.00  
เมตร หนา 
0.15 เมตร  

315,000 บ้านแฉ่ง ม.
3 

(บ้านนาย
แฉล้ม 
ฉลาด) 

 
 

กองช่าง             



  39      แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนน

พรม ม.2 

กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
110.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

 

254,000 บ้านโนน
พรม ม.2 

(โนนพรม –
ถนนโพธิ์) 

 
 

กองช่าง             



  40      แบบ ผด.02 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

31. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน

หนองตาแมน  

กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 
105 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร 

305,000 บ้าหนองตา
แมน ม.8 
(หนองตา

แมน –บ้าน
ชีวึก) 

กองช่าง             
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ม.8   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

32. โครงการ
ก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้าน
ดอนสระจันทร์ 

กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 
450.00 
เมตร หนา 

300,000 บ้านดอน
สระจันทร์ 
(บริเวณท่ี
นา นายสุร

กองช่าง             
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หมู่ที่ 6 
 
 
 
 

0.15 เมตร ศักดิ์ – ที่นา 
นางดอกรัก) 
 
 
 
 

 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

33. โครงการ
ก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้าน

กว้าง 3.00 
เมตร ยาว
375.0เมตร  

300,000 บ้านโตนด 
ม.7 
(ศาลปู่ตา – 

กองช่าง             
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โตนด  
หมู่ที่ 7 

หนา 0.15 
เมตร 

บ้านโนน
พรม) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

34. โครงการ
ก่อสร้างถนน

กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 

51,000 บ้านโนน
พรม ม.2 

กองช่าง             
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หินคลุก บ้าน
โนนพรม  

ม.2 

64.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

 
 
 
 
 

(ซอยบ้าน
ยายแสวง) 
 
 
 
 

 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

35. โครงการ กว้าง 3.00 300,000 บ้านหลุมปูน กองช่าง             
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ก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้าน
หลุมปูน ม.4 

เมตร ยาว
375.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

 
 
 
 
 

ม.4 (ทิศใต้
ไปทุ่งนา) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น

จาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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36. โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า

คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
ถนนโพธิ์ 

กว้าง 0.30 
เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 
เมตรยาว 
210 .00 

เมตร ฝาเปิด
รางระบาย
น้ าคอนกรีต 

ขนาด 
0.50x0.50 

ม. 

311,000 บ้านถนน
โพธิ์ ม.5 

(นาย
นรินทร์ วร

โคกสูง) 
 

กองช่าง             

 
 
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

6.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
 6.1 แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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โครงการ 

37. โครงการขุด
ลอกสระน้ าสา
ธารณ บ้านศรี
พัฒนา หมู่ที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 

ขุดลอกสระ
น้ าขนาด

พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 

2790.00 
ตารางเมตร 
ลึกเฉลี่ย 

2.00 เมตร
ฯ 

260,000 บ้านศรี
พัฒนา ม.9 

กองช่าง             

 
 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 4.2.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง   
ที ่ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

ด าเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38. โครงการบ้าน
สวยเมืองสุข 

 

เพื่อด าเนินการ
จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการ
อาชีพและการ
เท่ียวให้กับชุมชน
สร้างการ
รวมกลุ่มที่แข้ม
แข็ง/จัดโครงการ
ฝึกอบรมและจัด
งาน 
 
 

50,000 บ้านดอน
สระจันทร์ 

ม.6  

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 4.2.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
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ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39. โครงการเรียนรู้
เศรษฐกิจ

พอเพียงตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเรียนรู้การ
ด าเนินการตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียงใน
ชุมชน/จัดเป็น
โครงการอบรม
ให้ความรู้/
ประกวดจัด
นิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 

30,000 อบต.ถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 



  50      แบบ ผด.02 
 

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 4.2.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

40. โครงการศูนย์
การเรียนรู้กลุ่ม
ผู้ปลูกมะขาม
เทศเพชรโนน

ไทย 

จัดอบรม
รวมกลุ่มศูนย์การ
เรียนรู้กลุ่มผู้ปลูก
มะขามเทศเพชร
โนนไทย จัดเป็น
นิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 

50,000 อบต.ถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 4.2.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

41. โครงการ
ส่งเสริมศูนย์

การเรียนรู้กลุ่ม
ผู้เลี้ยงโค – 

กระบือ 
 

เพื่อให้ความรู้
เร่ืองโค-กระบือ 
กับกลุ่ม
ผู้เข้าร่วม/จัดเป็น
โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้และ
ปฎิบัต ิ
 
 
 
 

40,000 อบต.ถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 4.2.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

42. โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมใน

ครัวเรือน 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ท าการเกษตร
อย่างถูกวิธี/
จัดท าเป็น
โครงการส่งเสริม
การท า
การเกษตรอยา่ง
ถูกวธิ ี
 
 
 

30,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 4.2.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

43. โครงการสร้าง
ความเข้มแข็ง
สภาเด็กและ
เยาวชน อบต.

ถนนโพธิ์ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
ได้แสดงความ
คิดเห็น/
ฝึกอบรม/ศึกษา
ดูงาน 
 

30,000 อบต.ถนน
โพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 



  54      แบบ ผด.02 
 

 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

44. โครงการ
ธรรมะพัฒนา

จิตใจ 
 

เพ่ือน า
ความรู้ไป
ปฏิบัติ
หน้าที่/และ
เพ่ือฝึกเด็ก
และเยาวชน
ให้หางไกล
ยาเสพติด/
จัดเป็น
โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ 

40,000 อบต.ถนน
โพธิ์ 

 
 
 

กองศึกษาฯ             



  55      แบบ ผด.02 
 

 
 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

45. โครงการ
ประเพณี
บวงสรวง 

ท้าว 
สุรนารีอ าเภอ

โนนไทย 
(เงินอุดหนุน) 

 

จัดกิจกรรม
ร าบวงสรวง
ท้าวสุรนารี/
สืบทอด
ประเพณีอัน
ดีงาม 

10,000 อ.โนนไทย 
 
 
 

กองศึกษาฯ             

 
 
 



  56      แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

3.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยังยืน 
 3.2 แผนงานส่งเสริมการเกษตร  
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

46. โครงการไถ
กลบตอซัง 

 

เพ่ือป้องกัน
มลพิษใน
ชุมชนและ
ส่งเสริมการ
ท าเกษตร
อย่างถูกวิธี 
 
 

30,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 



  57      แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

3.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยังยืน 
 3.2 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

47. โครงการ
อนุรักษ์

พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระ 

กริษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ
พระเทพ

เพ่ืออนุรักษ์
พันธุพืชทีหา
ยากและ
ขยายพันธุ
ต่อไป/
จัดเป็น
โครงการให้
ความรู้และ
ฝึกปฏิบัติ 

30,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  58      แบบ ผด.02 
 

รัตนราชสุดาฯ 
 

 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

3.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยังยืน 
 3.2 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

48. โครงการปลูก
ต้นไม้ตาม
แนวทาง

พระราชด าริ 
(รักน้ า รักป่า 
รักแผ่นดิน) 

 

เพ่ือปลูก
ต้นไม้ รักษา
แหล่งน้ า ใน
พ้ืนที่/
จัดเป็น
โครงการ
ฝึกอบรม

30,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  59      แบบ ผด.02 
 

และร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ใน
ชุมชน 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ์ 
1.ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียด

ของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินงำน 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เก้าอ้ีท างาน
ระดับปฏิบัติการ 
– ช านาญการ 
จ านวน 4 ตัวๆ

ละ 4,000 
บาท 

1.พนักพิงและที่
บุฟองน้ าหุ้มหนัง
สีด า 
2.ที่วางแขนผลิต
จากพลาสติกขึ้น
รุปสีด า 
3.โครงขาเหล็ก 
5 แฉก ล้อ PP 
หรือ PU 
6.รองรับน้ าหนัก
ไม่น้อยกวา่ 100
กก. 
7.มาตรฐาน
อุตสาหกรรม ฯ 

16,000 อบต.ถนนโพธ์ิ ส านักงาน
ปลัด 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ์ 
1.ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียด

ของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินงำน 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. โต๊ะท างาน 
ระดับปฏิบัติการ 
– ช านาญการ 
จ านวน 2 ตัวๆ

ละ 4,800 
บาท 

1.ขนาดโต๊ะไม่
น้อยกว่า 
120x60x75  
2.แผ่นหน้าโต๊ะ 
ผลิตจากไม้ พาร์
ติเคิลบอร์ด เกรด 
a หนาไม่น้อย
กว่า 25 มม.ปิด
ขอบด้วย pvc 
3.เคลือบด้วย 
melamine กัน
น้ า ทนความร้อน 
และรอยขีดขว่น
ได้ดี 
4.ลิ้นชักด้านขวา
ไม่น้อยกวา่ 2 
ลิ้นชัก มือจับ
แบบอลูมิเนียม 

9,600 อบต.ถนนโพธ์ิ ส านักงาน
ปลัด 
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     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ์ 
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียด

ของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินงำน 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. เครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 AV  

จ านวน  4 
เครื่อง 

มีก าลังไฟฟ้าด้าน
นอกไม่น้อยกว่า 
800 va (480 
วัตน์) 
สามารถส ารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาท ี
เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะ
พื้นฐานตาม
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 
2562 
 

10,000 อบต.ถนนโพธ์ิ ส านักงาน
ปลัด 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ์ 
1.ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 1.1 แผนงำนบริหำรงำนคลัง 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมำ
ณ 

(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำ

น 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

4
. 

เครื่องปรับอากา
ศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือ

ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอก

อากาศ)ขนาด 
40,000 บีทีย ู

1.ขนาดที่ก าหนดเป็น
ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
40,000 บีทีย ู
2.ราคาที่ก าหนดเป็น
ราคาพร้อมติดตั้ง 
3.เครื่องปรับอากาศ
สามารถท าความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 
บีทียู ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร
ม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 ฯลฯ 
ราคาตามมาตฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงานปี 
2562 

51,200 อบต.ถนน
โพธิ ์

กองคลัง             

 

 



61 
 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ์ 
 

1.ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 1.1 แผนงำนก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียด

ของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินงำน 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. เก้าอ้ีท างาน
ระดับปฏิบัติการ 
– ช านาญการ 
จ านวน 1 ตัวๆ

ละ 4,000 
บาท 

1.พนักพิงและที่
บุฟองน้ าหุ้มหนัง
สีด า 
2.ที่วางแขนผลิต
จากพลาสติกขึ้น
รุปสีด า 
3.โครงขาเหล็ก 
5 แฉก ล้อ PP 
หรือ PU 
6.รองรับน้ าหนัก
ไม่น้อยกวา่ 100
กก. 
7.มาตรฐาน
อุตสาหกรรม ฯ 

4,000 อบต.ถนนโพธ์ิ กองศึกษาฯ             
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ์ 
1.ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 1.1 แผนงำนก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียด

ของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินงำน 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. ชุดโต๊ะเก้าอ้ี 
ส าหรับ

ผู้ปกครองนั่งพัก
รอ จ านวน 4 

ชุดๆละ 3,000 
บาท 

 
 
 
 

ชุดโต๊ะแบบปูน 
ขนาด 80x80 
ซม. พร้อมเก้าอี้
ปูนจ านวน 4 ตวั 
ต่อ 1 ชุด (ราคา
มาตรฐาน มอก.) 

12,000 อบต.ถนนโพธ์ิ กองศึกษาฯ 
(ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก อบต.
ถนนโพธ์ิ) 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ์ 
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 1.1 แผนงำนก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียด

ของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินงำน 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ 
(ink Tank 
printer) 

มีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200 
x 1,200 dpi 
2.มีความเร็วใน
การพิมพ์ร่างขาว
ด าส าหรับ
กระดาษขนาด 
a4 ไม่น้อยกวา่ 
20 หน้า ต่อนาท ี
(ppm) หรือ 8.8 
ภาพต่อนาที 
(ipm) 

4,300 อบต.ถนนโพธ์ิ กอง
การศึกษา 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ์ 
1.ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 1.1 แผนงำนก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียด

ของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินงำน 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. เครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 AV  

จ านวน  1 
เครื่อง 

มีก าลังไฟฟ้าด้าน
นอกไม่น้อยกว่า 
800 va (480 
วัตน์) 
สามารถส ารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาท ี
เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะ
พื้นฐานตาม
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 
2562 
 

2,500 อบต.ถนนโพธ์ิ กองศึกษา             
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     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ์ 
1.ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมำ
ณ 

(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำ

น 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

9
. 

เครื่องปรับอากา
ศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือ

ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอก

อากาศ)ขนาด 
40,000 บีทีย ู

 
 

1.ขนาดที่ก าหนดเป็น
ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
40,000 บีทีย ู
2.ราคาที่ก าหนดเป็น
ราคาพร้อมติดตั้ง 
3.เครื่องปรับอากาศ
สามารถท าความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 
บีทียู ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร
ม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 ฯลฯ 
ราคาตามมาตฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงานปี 
2562 

51,200 อบต.ถนน
โพธิ ์

กองช่าง             

รวม  160,800               
 


