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 ส่วนที ่1 

บทน า 
 

 

 

 



 

 

บทน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา และ
แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งวางแนวทางให้
การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 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 3) พ.ศ. 2560ข้อ 26 ข้อ 27 
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
  ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่นแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
1. เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ (Action Plan) 
2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนและด าเนินงานจริง 
3. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 
 
 
 
 



 

 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
  2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
  3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม 
  5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
  6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่างๆ 
  7. เพ่ือก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการ 
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลถนนโพธิ์ และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  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 การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ จัดท าประกาศ เรื่อง 
การใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 
  2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เป็นไปตาม
เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
  3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
  4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง 
  5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
  6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด 
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         ขัน้ตอนการจดัท าแผนด าเนนิงาน 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
        
คณะกรรมการสนบัสนนุฯ   
 
 
คณะกรรมการสนบัสนนุการ    
จดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ 
 
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 
 

 

 

 

 

 

 

ผูบ้รหิารท้องถิน่  

 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม
กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิน

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผน
ด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนด าเนินงาน 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบ 

ประกาศใช ้



 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
โครงการ/กิจกรรม 

 



 

 

 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ ์  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
 
 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1.ยุทธศาสตรก์ารบริหารตามหลกัการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   1.2 แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   1.3 แผนงานบรหิารงานคลัง 
   1.4 แผนงานท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

รวม 

 
8 
2 
1 
2 

13 

 
18.1 
4.50 
2.20 
4.50 

29.30 

 
755,000 
40,000 

200,000 
50,000 

1,045,000 

 
13.08 
0.69 
3.46 
0.86 

18.09 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

 
2.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสขุ 
   2.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   2.2 แผนงานสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ 
   2.3 แผนงานบรหิารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์
   2.4 แผนงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น 
   2.5 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภีัย 
   2.6 แผนงานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
ภายใน 

รวม 

 
 

1 
1 
1 
7 
4 
1 
 

14 

 
 

2.20 
2.20 
2.20 

15.90 
9.09 
2.20 

 
33.79 

 
 

330,900 
50,000 
40,000 

430,000 
740,000 
50,000 

 
1,640,900 

 
 

5.73 
0.86 
0.69 
7.45 

10.30 
0.69 

 
26.00 

 
 

กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 
 



 

 

          บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ ์  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
 
 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

3.ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้  
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
   3.1 แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
   3.2 แผนงานส่งเสรมิการเกษตร 
   3.3 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้

รวม 

 
 
- 
1 
2 
3 

 
 
- 

2.20 
4.50 
6.70 

 
 
- 

30,000 
70,000 

100,000 

 
 
- 

0.52 
1.21 
1.73 

 
 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 
   4.1 แผนงานส่งเสรมิการเกษตร 
   4.2 แผนงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็ง                                    

รวม 

 
 
- 
6 
6 

 
 
- 

13.63 
13.63 

 
 
- 

250,000 
250,000 

 
 
- 

4.33 
4.33 

 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ ์  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
 
 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   5.1 แผนงานไฟฟ้าถนน 

รวม 

 
6 
6 

 
13.63 

        13.63 
 

 
2,005,000 
2,005,000 

 

 
34.75 
34.75 

 
กองช่าง 

6.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
   6.1 การส่งเสริมเช่ือมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝายส่งน้ า ขุดลอก     
ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า 

รวม 

 
2 
 

2 
 

 
4.50 

 
4.50 

 
698,000 

 
698,000 

 

 
12.09 

 
12.09 

 
 

กองช่าง 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทร ี
 7.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร 

รวม 

 
1 
1 

 
2.20 
2.20 

 

 
30,000 
30,000 

 

 
0.52 
0.52 

 

ส านักงานปลัด/กอง
คลัง/กองการศึกษา

ฯ/กองช่าง 

 
รวมท้ังสิ้น 

 
44 

 
100 

 
5,768,900 

 
100 

ส านักงานปลัด/กอง
คลัง/กองการศึกษา

ฯ/กองช่าง 
 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 

30,000 ม.1 – ม.7 ส านักงาน
ปลัด 

   
 

        

 

 

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 

450,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

   
 

        

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน

ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล

ถนนโพธิ์ 
 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของ

องค์กรใน
การปฏิบัติ
หน้าที่และ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ

ในการ
ท างาน 

250,000 - ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการวันคล้าย
วันพระบรมราช

สมภพของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถ
บพิตรวันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ 

 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน
พระมหากษัตริย์
และแสดงความ
สามัคคีของคน

ในชุมชน 

5,000 อ.โนนไทย ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

 
 

          

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการวันคล้าย
วันสวรรคตพระ
บรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพล 
อดุลยเดช

มหาราชบรมนาถ
บพิตร 

 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน
พระมหากษัตริย์
และแสดงความ
สามัคคีของคน

ในชุมชน 

5,000 อ าเภอโนน
ไทย 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

 

           



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน
พระมหากษัตริย์
และแสดงความ
สามัคคีของคน

ในชุมชน 
 

5,000 ต าบลถนน
โพธิ์/อ.โนน

ไทย 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

       
 

    

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม
ราชิพันปีหลวง 
(วันแม่แห่งชาติ)  

เพ่ือจัดกิจกรรม
อันพิทักษ์รักษา

ไว้ ซึ่งชาติ 
ศาสนา 

พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึด

เหนี่ยวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ
ของคนไทย 

 

5,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

          
 

 



 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
พระชนมพรรษา

สมเด็จพระ
ปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลง
กรณพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว  

เพ่ือจัดกิจกรรม
อันพิทักษ์รักษา

ไว้ ซึ่งชาติ 
ศาสนา 

พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึด

เหนี่ยวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ
ของคนไทย 

 

5,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

         
 

  



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 1.2 แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 

 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 

 

           

 

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

  

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 1.2 แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 

  
 

         

 

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 1.2 แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
แผนที่ภาษี  

เพ่ือใช้จ่ายใน
จัดท าแผนที่
ภาษีในต าบล

ถนนโพธิ์ 
 
 
 
 

200,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

 
 
 
 

 

กองคลัง 
 

           

 

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2.5 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ  

เพ่ือทบทวน
การฝึกอบรม
จิตอาสาภัย
พิบัติให้มี

ความพร้อม
อยู่เสมอ 

 
 
 

50,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 
 
 
 

 

ส านักงาน
ปลัด 

  
 

         

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2.5 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแลระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา

ภัยแล้ง  

เพ่ือป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาภัย

แล้งในพ้ืนที่ 
ค่าน้ ามันสูบ

น้ า ฯ 
 
 
 

700,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 
 
 
 

 

ส านักงาน
ปลัด 

  
 

         

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์   

 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  2.5 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแลระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการป้องกัน
และแก้ไข

อุบัติเหตุเทศกาล
ปีใหม่  

เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปี
ใหม่/ตั้งจุด
ตรวจและ

อ านวยความ
สะดวก 

5,000 ถนนสาย
โนนไทย – 

ขาม
สะแกแสง 

 
 
 
 

 

ส านักงาน
ปลัด 

   
 

        

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2.5 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแลระงับอัคคีภัย  

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น
จาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการป้องกัน
และแก้ไข

อุบัติเหตุเทศกาล
สงกรานต์  

เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุช่วง

เทศกาล
สงกรานต์/
ตั้งจุดตรวจ
และอ านวย
ความสะดวก 

5,000 ถนนสาย
โนนไทย – 

ขาม
สะแกแสง 

 
 
 
 

 

ส านักงาน
ปลัด 

      
 

     



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2.5 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแลระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการฝึกอบรม
และฝึกทบทวน 

อปพร. 

เพ่ือฝึก
ทบทวนการ
เตรียมความ
พร้อมของ 
อปพร.ใน
ต าบลถนน

โพธิ์  

30,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์/ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 

 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2.1 แผนงานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17. โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร

สถานศึกษา 

เพ่ือ
สนับสนุน

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ต าบลถนน
โพธิ์ 

 
 

330,900 ศูนย์พัฒนา
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

กอง
การศึกษา 

 

           



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2.4 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18. โครงการจัดการ
คัดแยกขยะและ
ก าจัดขยะอย่าง

ถูกวิธี 

จัดโครงการ
อบรมให้
ความรู้เรื่อง
ขยะและการ
ก าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี 

 
 

 
 

50,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           



 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2.4 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
และคุมก าเนิด
สุนัขและแมว 

เพ่ือป้องกัน
โรคพิษสุนัข

บ้า /จัด
โครงการและ

อบรม 
 
 

40,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2.4 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการป้องกัน
และควบคุม
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.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  2.4 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการป้องกัน
และเรียนรู้เรื่อง

โรคเอดส์ 

เพ่ือให้
ความรู้เรื่อง
โรคเอดส์ใน
โรงเรียนและ
กลุ่มเสี่ยง/

จัดการ
ฝึกอบรม 

30,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2.4 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา้ 
พระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าฯกรม
พระศรสีวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี  
(ส ารวจข้อมลู

จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์) 

เพ่ือส ารวจ
สุนัขและแมว
ในต าบลถนน

โพธิ์ 

10,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2.4 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น
จาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา้ 
พระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย

ราชนารี  
 (ขับเคลื่อน

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยั) 

เพ่ือด าเนิน
โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน

ปลอดภัย 

40,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2.4 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

เพ่ือ
ด าเนินการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข
มูลฐานของ

ชุมชน 
(หมู่บ้านละ 
20,000 

บาท 

180,000 ม.1-ม.9 
 

 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

          

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

  

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
สุขภาพผู้สูงอายุ 

เพ่ือตรวจ
สุขภาพ
ผู้สูงอายุใน 
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

40,000 รพ.ที่
ก าหนด/ 

 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 

2.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2.2 แผนงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการซ่อมแซม
,ก่อสร้างที่อยู่

อาศัยให้ผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส 

เพ่ือ
ด าเนินการ
ซ่อมแซมท่ี
อยู่อาศัย
ให้กับผู้

ยากไร้และ
ด้อยโอกาส

ในพ้ืนที่
ต าบลถนน

โพธิ์  

50,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 

5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้าน
กระฎีกรุ หมู่ที่ 1 
(ถนนสายโนน

ตากแดด - หนอง
ไฝ่) 

กว้าง 4.00 
เมตร 

ระยะทาง 
165.00 

เมตร 
หนา 0.15 

เมตร   
 

334,000 บ้านกระฎี
กรุ(ถนนสาย

โนนตาก
แดด-หนอง

ไฝ่) 
 

กองช่าง 
 

           

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น
จาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน
ดอนสระจันทร์ 
(ถนนสายบ้าน
นายสมหมาย – 
ผู้ใหญ่สมหวัง ) 

กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 
200 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร  
 
 
 

335,000 หมู่บ้าน
ดอนสระ
จันทร์ (ถนน
สายบ้าน
นาย
สมหมาย – 
ผู้ใหญ่
สมหวัง ) 

กองช่าง 
 

           

 

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ภาย
หมู่บ้านโตนดหมู่

ที่ 7  

กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
165.00  
เมตร หนา 
0.15 เมตร  

334,000 หมู่บ้าน
โตนดหมู่ที่ 

7 
(ถนนสาย
หนองโสน
คุ้ม 8 – 

บ้านนางสุ
เนตร ซ า
สันเทียะ 

 
 

กองช่าง 
 

           

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น
จาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  

บ้านถนนโพธิ์ 
หมู่ที่ 5 

กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 
120.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

 
 
 

330,000 บ้านถนน
โพธิ์  

หมู่ที่ 5 
(ถนนสาย
บ้านนาง
เฉลียว - 

นายบุญช่วย 
 
 
 

กองช่าง 
 

           

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น
จาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้าน
โนนพรม หมู่ที่  

2  

กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
155 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร 
 
 

336,000 บ้านโนน
พรม หมู่ที่  

2 (ถนนสาย
บ้านโนน

พรม -บ้าน
ถนนโพธิ์) 

กองช่าง 
 

           

 

 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 5.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหบ้าน
หนองตาแมน หมู่

ที่ 8 
 
 
 
 

กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
155.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

336,000 บ้านหนอง
ตาแมน หมู่

ที่ 8 
(ถนนสาย
บ้านผู้ใหญ่
สมหวัง - บ้า
นาย
สมบูรณ์) 
 
 
 

กองช่าง 
 

           

 



 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 6.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 

 6.1 การส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝายส่งน้ า ขุดลอก     ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการก่อสร้าง
ดาดเหมือง ค.
ส.ล.ทางน้ าเข้า

สระบ้านหลุมปูน 
หมู่ที่ 4 

ขนาด
ปากกว้าง 

2.70 เมตร 
สูง 0.90 
เมตร ยาว 
200.00 
เมตรหนา 

0.15 เมตร
พร้อม ดาด 
ค.ส.ล.ฯ 

330,000 บ้านหลุมปูน 
หมู่ที่ 4 
 
 
 
 

กองช่าง   
 

         



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

6.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 

 6.1 การส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝายส่งน้ า ขุดลอก     ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น
จาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น ค.

ส.ล.ล บ้านแฉ่ง  
หมู่ที่ 3 

กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
20.00 
เมตร สูง 

1.50 เมตร 
 
 
 
 
 

386,000 บ้านแฉ่ง 
หมู่ที่ 3  
(บริเวณท่ี 
นา นางรด 
กั้นกลาง )  
 
 
 
 

กองช่าง 
 

           

 



 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 4.2.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง   

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการบ้านสวย
เมืองสุข 

 

เพื่อด าเนินการ
จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการอาชีพ
และการเที่ยว
ให้กับชุมชนสร้าง
การรวมกลุ่มที่ข้ม
แข็ง/จัดโครงการ
ฝึกอบรมและจัด
งาน 
 
 

50,000 บ้านดอน
สระจันทร์ 

ม.6  

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

 

           

 

 

 



 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 4.2.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น
จาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการเรียนรู้
เศรษฐกิจ

พอเพียงตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเรียนรู้การ
ด าเนินการตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียงใน
ชุมชน/จัดเป็น
โครงการอบรมให้
ความรู้/ประกวด
จัดนิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 

30,000 อบต.ถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 



 

 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 4.2.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น
จาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

36. โครงการศูนย์
การเรียนรู้กลุ่มผู้
ปลูกมะขามเทศ
เพชรโนนไทย 

จัดอบรม
รวมกลุ่มศูนย์การ
เรียนรู้กลุ่มผู้ปลูก
มะขามเทศเพชร
โนนไทย จัดเป็น
นิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 

50,000 อบต.ถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 



 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 4.2.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น
จาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

37. โครงการส่งเสริม
ศูนย์การเรียนรู้
กลุ่มผู้เลี้ยงโค – 

กระบือ 
 

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

50,000 อบต.ถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 

 



 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 4.2.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการส่งเสริม
อาชีพ

เกษตรกรรมใน
ครัวเรือน 

 

เพื่อส่งเสริมการ
ท าการเกษตร
อย่างถูกวิธี/
จัดท าเป็น
โครงการส่งเสริม
การท าการเกษตร
อย่างถูกวิธ ี
 
 
 

30,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 

 

 

 



 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 4.2.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น
จาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการสร้าง
ความเข้มแข็ง
สภาเด็กและ
เยาวชน อบต.

ถนนโพธิ์ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
ได้แสดงความ
คิดเห็น/
ฝึกอบรม/ศึกษาดู
งาน 
 

40,000 อบต.ถนน
โพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 

 



 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการธรรมะ
พัฒนาจิตใจ 

 

เพ่ือน า
ความรู้ไป
ปฏิบัติ
หน้าที่/และ
เพ่ือฝึกเด็ก
และเยาวชน
ให้หางไกลยา
เสพติด/
จัดเป็น
โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ 

40,000 อบต.ถนน
โพธิ์ 

 
 
 

กองศึกษาฯ 
 

           

 



 

 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการประเพณี
บวงสรวง 

ท้าว 
สุรนารีอ าเภอโนน

ไทย 
(เงินอุดหนุน) 

 

จัดกิจกรรม
ร าบวงสรวง
ท้าวสุรนารี/
สืบทอด
ประเพณีอัน
ดีงาม 

10,000 อ.โนนไทย 
 
 
 

กองศึกษาฯ   
 

         

 

 

 



 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

3.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยังยืน 

 3.2 แผนงานส่งเสริมการเกษตร  

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการไถกลบ
ตอซัง 

 

เพ่ือป้องกัน
มลพิษใน
ชุมชนและ
ส่งเสริมการ
ท าเกษตร
อย่างถูกวิธี 
 
 

30,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 

 

 



 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

3.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยังยืน 

 3.2 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น
จาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระ 

กริษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
 

เพ่ืออนุรักษ์
พันธุพืชทีหา
ยากและ
ขยายพันธุ
ต่อไป/
จัดเป็น
โครงการให้
ความรู้และ
ฝึกปฏิบัติ 

40,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 

 



 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

3.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยังยืน 

 3.2 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น
จาก

โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการปลูก
ต้นไม้ตาม
แนวทาง

พระราชด าริ 
(รักน้ า รักป่า รัก

แผ่นดิน) 
 

เพ่ือปลูก
ต้นไม้ รักษา
แหล่งน้ า ใน
พ้ืนที่/จัดเป็น
โครงการ
ฝึกอบรม
และร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ใน
ชุมชน 

30,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 

 


