
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.

2 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายทุงสาน กอสรางถนนลาดยาง กวาง 4 878,000 หมูที่ 3 อบต.บานโพธิ์

หนองกระดูกไก เมตร ยาว 527 เมตร

3 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย กอสรางถนนลาดยาง กวาง 6 899,000 หมูที่ 6 อบต.บานโพธิ์

หนาควน - สระนางหงส หมูที่ 6 เมตร ยาว 400 เมตร

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายบนนบ กอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.5 873,000 หมูที่ 9 อบต.บานโพธิ์

- บานนายปาน หมูที่ 9 เมตร ยาว 368 เมตร

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร

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 กอสรางระบบประปาหมูบาน 658,000 หมูที่ 1 อบต.บานโพธิ์

หมูที่ 1 สูง 20 เมตร ความจุ 20 ลบ.ม.

2 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน กอสรางถนน คสล. กวาง 5 537,000 หมูที่ 4 อบต.บานโพธิ์

หมูที่ 7 เมตร ยาว 150 เมตร

3 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 10 ขุดเจาะบอบาดาลขนาดลึกไม 165,000 หมูที่ 10 อบต.บานโพธิ์

นอยกวา 42.50 เมตร

4 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน กอสรางระบบประปาหมูบาน 165,000 หมูที่ 10 อบต.บานโพธิ์

หมูที่ 10 ขนาดสูง 20 เมตร ความจุ 20

ลบ.ม.
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

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 280,000 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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

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 โครงการรณรงคปองกันโรคเอดสและ รณรงคปองกันโรคเอดส 40,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 
โรคตาง ๆ และโรคติดตอ

2 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ฝกอบรม อสม. ตําบลบานโพธิ์ 30,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 
ผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพ

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

พันธุยุงลาย

ใหความรูกับประชาชาชน

4 โครงการสงเสริมสุขภาพการปองกันและ อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ 30,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 
ควบคุมโรคตาง ๆ ปองกันโรค

5 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รณรงคปองกันยาเสพติด 50,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 
แกไขปญหายาเสพติด อบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพ

ติด

6 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ 60,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 
บา สุนัขบาใหกับสุนัขและแมว
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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 อบต.บานโพธิ์   

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ เทศกาลสําคัญ

ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

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 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพ สนับสนุนงบประมาณใหแกกลุม 30,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 

เกษตรและปศุสัตว เกษตรกร

3 โครงการสงเสริมการดําเนินงานตาม จัดกิจกรรมการดําเนินงานตาม 30,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

5 โครงการสงเสริมการดําเนินงานตาม สงเสริมการดําเนินงานตาม 30,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ใหแกประชาชน
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

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 โครงการพัฒนาความรูเพิ่มประสิทธิภาพ จัดอบรมใหความรูแกบุคลากร 20,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 

ใหแกบุคลากร อบต.

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน จัดฝกอบรม ศึกษาดูงาน 400,000 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ 
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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. 526,960 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์

สถานศึกษา อบต.บานโพธิ์

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม 60,000 อบต. อบต.บานโพธิ์ 
ใหกับนักเรียนในตําบล บานโพธิ์

3 อาหารเสริม(นม) จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหแก 856,541 ต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์  

นักเรียนในเขต อบต.

4 อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธาราม(อาหารกลาง อุดหนุนงบประมาณอาหาร 448,000 รร.วัด อบต.บานโพธิ์

วัน) กลางวัน โพธาราม

5 อุดหนุนโรงเรียนวัดขุนสิทธ(อาหารกลาง อุดหนุนงบประมาณอาหาร 712,000 รร.วัด อบต.บานโพธิ์

วัน) กลางวัน ขุนสิทธิ์

6 อุดหนุนโรงเรียนบานหวยไทร(อาหารกลาง อุดหนุนงบประมาณอาหาร 420,000 รร.บาน อบต.บานโพธิ์

วัน) กลางวัน หวยไทร
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

3.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

(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 อบต.บานโพธิ์ 

2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความ จัดกิจกรรมสรางความปรองดอง 40,000 อบต. อบต.บานโพธิ์ 

ปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ และสมานฉันท บานโพธิ์
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

3.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

(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 จัดซื้อครุภัณฑ จัดซื้อคiรุภัณฑ 712,600 อบต. อบต.บานโพธิ์

บานโพธิ์

2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ 150,000 อบต. อบต.บานโพธิ์

รายได ขอมูลแผนที่ภาษี บานโพธิ์

3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานชาง พัฒนาขอมูลแผนที่ภาษีและ 30,000 อบต. อบต.บานโพธิ์

ทะเบียนทรัพยสิน บานโพธิ์
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูกับการสงเสริมการทองเที่ยว

4.2 แนวทางการพัฒนาเฝาระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

(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 โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการตาม จัดกิจกรรมอนุรักษทรัพยากร 50,000 อบต. อบต.บานโพธิ์

พระราชดําริ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บานโพธิ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูกับการสงเสริมการทองเที่ยว

4.4 แนวทางการพัฒนาบําบัดและจัดการขยะ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

(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.

2 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 50,000 อบต. อบต.บานโพธิ์

บานโพธิ์

3 โครงการใหความรูในการรักษาทรัพยากร อบรมใหความรูเกี่ยวกับ 25,000 อบต. อบต.บานโพธิ์ 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ บานโพธิ์

สิ่งแวดลอม

พ.ศ.2562พ.ศ.2561



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

4.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

(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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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