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บทน ำ 
 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์       
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินงานจริง ทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป็นแนวทางในการ    
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนต าบลบ้านโพธิ์ และท าการติดตามประเมินผล มีความสะดวก
มากขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
2. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
3. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้  
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ  ที ่    
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ จัดท า
ร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโพธิ์ และหน่วยงานต่างๆ  

3. คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ 
ความเห็นชอบ  

5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน     

 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  
1. การปฏิบัติงานและการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
2. การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้  
3. แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ในปีงบประมาณบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำ 
แผนกำรด ำเนนินงำนปปรจจ ำปงงบปรจมำ ปพศ.ศ5 63 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโพธิ ์

 

ยุทธ.ำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนนินงำน 

คิดเนป็นร้อยลจของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบปรจมำ  คิดเนป็นร้อยลจของ
งบปรจมำ ทั้งหมด 

หน่วยด ำเนนินกำร 

1ศปยุทธ.ำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ปปปป1ศ1ปแนวทำงกำรพัฒนำก่อสร้ำงปปรับปรุงปบ ำรุงรักษำถนนปสจพำนป 
ทำงเนท้ำ ขยำยเนขตแลจติดต้ังไฟฟ้ำสำธำร จปปปป 
 

 
7 
 
 

 
18ศ95 

 
5,175,000 

 
 3ศ85 

 
กองช่ำง 

 
 

รวม 7 18ศ95 5,175,000  3ศ85  
5ศปยุทธ.ำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุ ภำพชีวิตปแลจสังคม 
ปปปป5ศ1ปแนวทำงกำรพัฒนำส่งเนสริมกำรจัดสวสัดิกำรปแลจนันทนำกำรปปปป 
ปปปป5ศ5ปแนวทำงกำรพัฒนำส่งเนสริมสขุภำพอนำมัยของปรจชำชน 
ปปปป5ศ3ปแนวทำงกำรพัฒนำรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตแลจทรัพย์สิน 
ปปปป5ศ4ปแนวทำงกำรพัฒนำส่งเนสริมอำชีพให้แก่ปรจชำชน 
    2.5 แนวทำงกำรพัฒนำ.ักยภำพบุคลำกร 
ปปปป5ศ6ปแนวทำงกำรพัฒนำส่งเนสริมกำร.ึกษำของปรจชำชนทุกรจดับ 
 

 
5 
6 
1 
5 
2 
6 

 
13ศ 1 
16ศ55 
5ศ70 
13ศ 1 
 ศ41 
16ศ55 

 

 
470,000 
230,000 
100,000 
120,000 
450,000 

3,053, 01 

 
4ศ89 
5ศ39 
1ศ04 
1ศ5  
4ศ37 
31ศ44 

 

 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 

กองกำร.ึกษำปฯ 

รวม 25 67ศ 7 4,363,501 45.38  
3ศปยุทธ.ำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำแลจส่งเนสรมิกำรมีส่วนร่วมของ
ปรจชำชน 
ปปปป3ศ1ปแนวทำงกำรพัฒนำส่งเนสริมกำรมสี่วนร่วมของปรจชำชน 
ปปปป3ศ5ปแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน 
ปปปป 

 
 

2 
3 

 
 

 ศ41 
8ศ11 

 
 

60,000 
895,600 

 
 

0ศ65 
9ศ58 

 
 

ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 

รวม 5 13ศ 5 952,600 9.90  
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ยุทธ.ำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนนินงำน 

คิดเนป็นร้อยลจของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบปรจมำ  คิดเนป็นร้อยลจของ
งบปรจมำ ทั้งหมด 

หน่วยด ำเนนินกำร 

4ศปยุทธ.ำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติแลจ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับกำรส่งเนสริมกำรท่องเนท่ียว 
ปปปป4ศ1ปแนวทำงกำรพัฒนำเนฝ้ำรจวังแลจฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติแลจ
สิ่งแวดล้อมปปปป 
    4.2 แนวทำงกำรพัฒนำบ ำบัดแลจจัดกำรขยจ 
 

 
 
1 

 
2 

 

 
 

5ศ70 
 

 ศ41 

 
 

 0,000 
 

75,000 

 
 

0ศ 5 
 

0ศ78 

 
 

ส ำนักปลัด 
 

ส ำนักปลัด 
 

รวม 3 8ศ11 125,000 1ศ30  
 ศปยุทธ.ำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์แลจส่งเนสรมิภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ปปปป ศ1ปแนวทำงกำรพัฒนำส่งเนสริม.ิลปวัฒนธรรมปแลจปรจเนพ ีภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
 

 
1 

 
5ศ70 

 
10,000 

 
0ศ10 

 
กองกำร.ึกษำปฯ 

 

รวม 1 5ศ70 10,000 0ศ10  
รวมโครงกำรปงงบปรจมำ ป5 65 37 100 9,616,101 100  



1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการซอมสรางถนนสายทุงจันทรหอม- ซอมสรางถนนลาดยาง กวาง 9 1,683,000 หมูที่ 2 อบต.บานโพธิ์

หวยไทร ชวง กม.2+380 ถึง กม. 2+ เมตร ระยะทาง 495 เมตร

875 หมูที่ 2

2 โครงการกอสรางถนนสายลุงรวม หมูที่ 3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 539,000 หมูที่ 3 อบต.บานโพธิ์

กวาง 2.5 เมตร ยาว 53 เมตร

และกวาง 3.5 เมตร ยาว 245

เมตร  

3 โครงการซอมสรางถนนสายตนบาก - ซอมสรางถนนลาดยาง กวาง 962,000 หมูที่ 6 อบต.บานโพธิ์

ตีนนา ชวง กม.0+000 ถึง กม.0+420 5 เมตร ระยะทาง 420 เมตร

หมูที่ 6

4 โครงการปรับปรุงตลิ่งคลองนางนอย ปรับปรุงตลิ่งโดยการเรียงหิน 484,000 หมูที่ 7 อบต.บานโพธิ์

หมูที่ 7 ใหญ พื้นที่ 500 ตร.ม.

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์

พ.ศ.2564พ.ศ.2563



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ถนน กอสรางคูระบายน้ํา คสล. กวาง 971,000 หมูที่ 5 อบต.บานโพธิ์

สายไสพริก - นาพละ หมูที่ 5 0.40 เมตร(ขอบใน) ลึกเฉลี่ย

0.60 เมตร(ขอบใน) ระยะทาง

270 เมตร

6 โครงการซอมสรางถนนสายหนองเอื้อง - ซอมสรางถนนลาดยาง กวาง 1,327,000 หมูที่ 8 อบต.บานโพธิ์

นาเมฆ ชวง กม.0+000 ถึง กม. 4.20 เมตร ระยะทาง 850

0+850 หมูที่ 9 เมตร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนากอสราง จัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน ติดตั้งหอถังเหล็กแบบถวย 539,000 หมูที่ 2 อบต.บานโพธิ์

หมูที่ 2 แชมเปญความจุไมนอยกวา 20

ลบ.ม.

2 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน ขุดเจาะบอน้ําบาดาลขนาด 1,042,000 หมูที่ 8 อบต.บานโพธิ์

หมูที่ 8 เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว พรอม

ติดตั้งหอถังเหล็กแบบถวย

แชมเปญความจุไมนอยกวา 20

ลบ.ม.

3 โครงการขุดเจาะบอน้ําบานวังขนาน ขุดเจาะบอน้ําบาดาลขนาด 43,000 หมูที่ 8 อบต.บานโพธิ์

หมูที่ 8 เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว 

4 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน ขุดเจาะบอน้ําบาดาลขนาด 1,042,000 หมูที่ 9 อบต.บานโพธิ์

บริเวณสระนางหงส หมูที่ 9 เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว พรอม

ติดตั้งหอถังเหล็กแบบถวย

แชมเปญความจุไมนอยกวา 20

ลบ.ม.

พ.ศ.2564พ.ศ.2563



1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนากอสราง จัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลบาน ขุดเจาะบอน้ําบาดาลขนาด 425,000 หมูที่ 10 อบต.บานโพธิ์

พรุหลุมพี หมูที่ 10 เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

พ.ศ.2564พ.ศ.2563



2.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 250,000 หมูที่ 1 อบต.บานโพธิ์

ตําบลบานโพธิ์

2 สงเสริมสนับสนุนการสงนักกีฬาเขารวม สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 40,000 จังหวัด อบต.บานโพธิ์ 

แขงขันกับ อปท.หรือหนวยงานอื่น ตรัง

3 โครงการคนไทยใจอาสา จัดอบรมสรางจิตสํานึก 40,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 

4 สงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม มอบเงินสงเคราะหใหแกผูดอย 50,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์

โอกาสทางสังคม

5 สงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ และ ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติและ 60,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์

ผูทุกขยาก ผูทุกขยาก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



2.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ฝกอบรม อสม. ตําบลบานโพธิ์ 30,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 

ผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพ

2 โครงการปองกันโรคไขเลือดออก กําจัดยุงลาย และแหลงเพาะ 20,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์

พันธุยุงลาย

ใหความรูกับประชาชาชน

3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รณรงคปองกันยาเสพติด 50,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 

แกไขปญหายาเสพติด อบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพ

ติด

4 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ 60,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 

บา สุนัขบาใหกับสุนัขและแมว

5 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 30,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 

ไวรัสโคโรนา 2019 ใหความรูกับประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2564พ.ศ.2563



ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน หนวยกูชีพ อบต.บานโพธิ์ 1,245,500 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์

ออกใหบริการประชาชน

นําผูปวยฉุกเฉินสงโรงพยาบาล

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม



2.3 แนวทางการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการสงเสริมและสนับสนุนตาม ตั้งจุดบริการประชาชนในชวง 100,000 ต.บานโพธิ์ สํานักงาน   

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ เทศกาลสําคัญ ปลัด

ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

2 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา จัดฝกอบรมสมาชิกจิตอาสา 150,000 ต.บานโพธิ์ สํานักงาน 

ภัยพิบัติประจํา อบต.บานโพธิ์ พระราชทาน ปลัด

3 โครงการติดตั้งราวกันตก(Guard rail) ติดตั้งราวกันตก ระยะทาง 74,000 หมูที่ 9 อบต.บานโพธิ์

ระยะทาง 40 เมตร บริเวณถนนสาย 40 เมตร

บนนบ - บานนายปาน หมูที่ 9

4 โครงการติดตั้งราวกันตก(Guard rail) ติดตั้งราวกันตก ระยะทาง 93,000 หมูที่ 8 อบต.บานโพธิ์

ระยะทาง 52 เมตร บริเวณริมหวยปริง 52 เมตร

หมูที่ 8

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



2.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมสตรี/ ฝกอบรม/สงเสริมการพัฒนาฝมือ 30,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 

กลุมอาชีพ การผลิตสินคา OTOP

2 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว สงเสริมภาวะผูนํา พัฒนาสตรี 30,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 

ในดานตาง ๆ

3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพ สนับสนุนงบประมาณใหแกกลุม 20,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 

เกษตรและปศุสัตว เกษตรกร

4 โครงการสงเสริมการดําเนินงานตาม จัดกิจกรรมการดําเนินงานตาม 20,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

พ.ศ.2564พ.ศ.2563



2.5 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู จัดอบรมใหความรูแกบุคลากร 20,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 

ใหแกบุคลากรของ อบต. อบต.

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จัดฝกอบรม ศึกษาดูงาน 400,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

2.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร สนับสนุนการดําเนินของ ศพด. 479,260 ต.บานโพธิ์ กองการศึกษา

สถานศึกษา อบต.บานโพธิ์

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม 40,000 อบต. กองการศึกษา 

ประจําป 2564 ใหกับนักเรียนในตําบล บานโพธิ์

3 อาหารเสริม(นม) จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหแก 940,856 ต.บานโพธิ์ กองการศึกษา  

นักเรียนในเขต อบต.

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ ศพด. 470,000 ศพด.อบต. กองการศึกษา 

เด็กเล็ก อบต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ บานโพธิ์

5 อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธาราม(อาหารกลาง อุดหนุนงบประมาณอาหาร 432,000 รร. วัด กองการศึกษา

วัน) กลางวัน โพธาราม

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 อุดหนุนโรงเรียนวัดขุนสิทธ(อาหารกลาง อุดหนุนงบประมาณอาหาร 844,000 รร.วัด กองการศึกษา

วัน) กลางวัน ขุนสิทธิ์

7 อุดหนุนโรงเรียนบานหวยไทร(อาหารกลาง อุดหนุนงบประมาณอาหาร 440,000 รร.บาน กองการศึกษา

วัน) กลางวัน หวยไทร

8 จัดซื้ออางซิ้งคสแตนเลส 2 หลุม เพื่อใชในการดําเนินงานของ 4,900 ศพด. กองการศึกษา 

ศพด.อบต.บานโพธิ์

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

3.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 จัดทําประชาคมหรือแผนชุมชน จัดประชุมประชาคมหมูบาน 20,000 ม.1-10 สํานักงาน 

ปลัด

2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความ จัดกิจกรรมสรางความปรองดอง 30,000 ตําบล สํานักงาน 

ปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ และสมานฉันท บานโพธิ์ ปลัด

3 จัดงานรัฐพิธีหรือที่เกี่ยวเนื่องในงานรัฐพิธี จัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาส 150,000 ตําบล สํานักงาน 

ตาง ๆ วันสําคัญของชาติ บานโพธิ์ ปลัด

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

3.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการกอสรางที่ทําการ อบต.บานโพธิ์ กอสรางอาคารที่ทําการ อบต. 6,190,000 อบต. กองชาง

สูง 3 ชั้น บานโพธิ์

2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ 150,000 อบต. กองคลัง

รายได ขอมูลแผนที่ภาษี บานโพธิ์

3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานชาง พัฒนาขอมูลแผนที่ภาษีและ 30,000 อบต. กองชาง

ทะเบียนทรัพยสิน บานโพธิ์

4 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 27,500 อบต. กองคลัง 

2 บาน จํานวน 5 ตู บานโพธิ์

5 จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน ปรับสูงต่ํา 3,380 อบต. อบต.บานโพธิ์ 

จํานวน 2 ตัว บานโพธิ์

พ.ศ.2564พ.ศ.2563



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 27,500 อบต. กองคลัง 

2 บาน จํานวน 5 ตู บานโพธิ์

7 จัดซื้อลอวัดระยะทาง จัดซื้อลอวัดระยะทางชนิด 12,000 อบต. อบต.บานโพธิ์ 

เดินตาม จํานวน 1 เครื่อง บานโพธิ์

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

4.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาและ จัดกิจกรรมในวันสําคัญทาง 10,000 ตําบล อบต.บานโพธิ์ 

วันสําคัญทางศาสนา ศาสนา บานโพธิ์

2 โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี 90,000 ตําบล อบต.บานโพธิ์ 

ทําบุญวันสารทเดือนสิบ ทําบุญวันสารทเดือนสิบ บานโพธิ์

3 โครงการเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม 40,000 ตําบล อบต.บานโพธิ์ 

นักเรียน ประจําป 2564 ใหกับนักเรียนในเขต อบต. บานโพธิ์

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564





































































2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม



2.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

ลําดับ ครงการ/กิจกรระเอียดของกิจ งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1 โครงการจัดก จัดการแขงขัน 280,000 หมูที่ 1 อบต.บานโพธิ์

ตําบลบานโพธิ์

2 สงเสริมสนับสสงนักกีฬาเขา 40,000 จังหวัด อบต.บานโพธิ์

แขงขันกับ อปท.หรือหนวยงานอื่น ตรัง

3 โครงการคนไทจัดอบรมสราง 40,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์

4 สงเคราะหผูด มอบเงินสงเค 50,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์

โอกาสทางสังคม

5 สงเคราะหผูป   ชวยเหลือผูปร 60,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์

ผูทุกขยาก ผูทุกขยาก

พ.ศ.2562















































2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 แนวทางการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ลําดับ ครงการ/กิจกรระเอียดของกิจ งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ (บาท) ดําเนินการ

1 โครงการสงเสตั้งจุดบริการป 100,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์

โครงการรณร เทศกาลสําคัญ

 ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

2 จัดซื้อเครื่องรั   จัดซื้อเครื่องรั 100,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์

 ชนิดมือถือ 5 วัตต

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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