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ค ำน ำ 

  เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ตำมหมวด ๕ ข้อ ๒๖ กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำร 
ดังนี้ (๑) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็น
แผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศ แผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิด  ประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยหนสำมสิบวัน  นับแต่วันที่ประกำศใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้ง
แผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้อง  
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไข
แผนกำร ด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น” ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองโพธิ์ตรุจึงได้ด ำเนินกำร จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3
ขึ้น เพ่ือให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำร พัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดหนพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น และ ใช้เป็นแนวทำงหนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ตรุ ให้มีควำม ชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้นมีกำรประสำนและ
บูรณำกำร กำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียด ต่ำง ๆ ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำร
ด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณ ให้มีควำม สะดวกมำกขึ้น และหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ตรุ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 ฉบับนี้ 
จะสำมำรถใช้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ตรุ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่ำงดี  
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   ส่วนที่ 1 

บทน า 

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ 3) 2561 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น และแผนกำรด ำเนินงำน 

 “แผนพัฒนำท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนด

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำ

จังหวัดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอแผนพัฒนำ

ต ำบล แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำนโครงกำรพัฒนำ 

ที่จัดท ำขึ้นส ำหรับปีงบประมำณแต่ละปี ซึ่งมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำและให้หมำยควำมรวมถึง

กำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 “แผนกำรด ำเนินงำน” หมำยควำมว่ำ แผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่แสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 1. เพ่ือให้ทรำบโครงกำรพัฒนำ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรในเขตพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลโพธิ์ตรุในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

  2. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์
ของ โครงกำร/กิจกรรมที่ตั้งไว้  
  3. เพ่ือให้กำรตรวจสอบและติดตำมกำรด ำเนินงำนมีควำมชัดเจน  
  4. เพ่ือให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรม/โครงกำร และกำรด ำเนินกำรในแต่ละไตรมำส 

  5. เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนได้ชัดเจน  
2.ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 26  
  (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำร

พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่น 

ๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอ

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

  (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำร

ท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่

ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
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3.ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินการ 

  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 2 ข้อ 27 
  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง

แผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ต้อง

ด ำเนินกำรในพ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น 

  กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 

4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  1. กำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน จะท ำให้ทรำบถึงรำยละเอียด แผนงำนโครงกำรพัฒนำ       

ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น 

  2. กำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน จะท ำให้กำรติดตำมและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณ     

มีควำมสะดวกข้ึน 

  3. กำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน ช่วยให้กำรประสำนงำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับ

หน่วยงำนอื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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แผนภมูขัิ้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

จดัท ำรำ่งแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอรำ่งแผนกำรด ำเนินงำน 

พิจำรณำรำ่งแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอรำ่งแผนกำรด ำเนินงำน 

ตอ่ผูบ้รหิำร 

ผูบ้รหิำรทอ้งถ่ินอนมุตัิ 

ประกำศใช ้

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

หนว่ยงำนอื่นๆ 

รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม 
คณะกรรมกำร 

สนับสนนุกำรจัดท ำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำร 

สนับสนนุกำรจัดท ำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำร 

สนับสนนุกำรจัดท ำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำร 

พัฒนำท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ พ.ศ.2564 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 

จ านวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ  

งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

   1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

9 31.05 627,000 8.16 กองช่ำง 

รวม 9 31.05 627,000 8.16  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
2.1 แผนงำนด้ำนกำรศึกษำ 
2.2 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 

3 

3 

 

10.38 

10.38 

 

942,267 

40,000 

 

12.26 

0.52 

ส ำนักงำนปลัด 

รวม 6 20.76 982,267 12.78  

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคณุภำพชีวิตกำรลงทุนพำณิชกรรม 
3.1 แผนงำนสรำ้งควำมเข็มแข็งของชุมชน 
3.2 แผนงำนสำธำรณสุข 
3.3 แผนงำนสังคมสงเคำะห ์

 

2 

4 

1 

 

 

6.99 

13.59 

3.44 

 
25,000 

225,000 

20,000 

 

0.32 

2.92 

0.26 

ส ำนักงำนปลัด 

รวม 7 24.02 270,000 3.51  

 

 

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 

จ านวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ  

งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคม และกำรรกัษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงำนรักษำควำมสงบ 

 

1 

 

3.44 

 

20,000 

 

0.26 
 

ส านักงานปลัด 

รวม 1 3.44 20,000 0.26  

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจดักำร และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 
5.2 แผนงำนกำรเกษตร 

 

1 

1 

 

3.44 

3.44 

 

5,000 

5,000 

 

0.06 

0.06 

กองช่าง 

รวม 2 6.90 10,000 0.14  

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 
6.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 
6.2 แผนงำนงบกลำง 

 

1 

3 

 

3.44 

10.38 

 

300,000 

5,474,000 

 

3.90 

71.24 

ส านักงานปลัด 

รวม 4 13.83 5,774,000 75.15  

รวมทั้งสิ้น 29 100 7,683,267 100  

 

 

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
1.1โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนรับ 
ผิดชอบหลัก 

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 โครงกำรขยำยท่อเมนประปำ 
หมู่ 3,6 

ขยำยท่อเมนประปำ หมู่ที่ 
3 และหมู่ที่ 6 ระยะทำง 
940เมตร 

66,000 หมู่ที่ 3,6 กองช่ำง             

2 โครงกำรขยำยท่อเมนประปำ 
หมู่ 7 

ขยำยท่อเมนประปำ 
บริเวณริมทำงหลวงชนบท 
หมู่ที่ 7 ระยะทำง 550 
เมตร 

40,000 หมู่ที่ 7 กองช่ำง             

3. โครงกำรขุดลอกคลองส่งน้ ำ
ขนำดเล็ก หมู่ 8 

ขุดลอกคลองส่งน้ ำขนำด
เล็ก บริเวณคลองพัฒนำ
กลำงทุ่ง หมู่ที่ 8 

21,000 หมู่ที่ 8 กองช่ำง             

4 โครงกำรซ่อมแซมถนนลงดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 1,2 

ซ่อมแซมถนนลงดินลูกรัง 
หมู่ที่ 1,2 บริเวณสำย
คลองระบำยน้ ำ 2ซ้ำย 
มหำรำช 1 ฝั่งซ้ำย  

171,000 หมู่ที่ 1,2 กองช่ำง             

5 โครงกำรปรับปรุ งท่อเมน
ประปำ หมู่ท่ี 3 

ปรับปรุงท่อเมนประปำ
บริเวณ บ้ำนหนองแขม- 
บ้ำนโรงหนอง ระยะทำง 
730 เมตร 

50,000 หมู่ที่ 3 กองช่ำง             

6 โครงกำรปรับปรุ งท่อเมน
ประปำ หมู่ท่ี 4 

ปรับปรุงท่อเมนประปำ 
บริเวณบำ้นหนองแขม- 
บ้ำนโรงหนอง หมู่ที่ 4 
ระยะทำง 900 เมตร 

63,000 หมู่ที่4 กองช่ำง             

แบบ ผด.02 
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7 โครงกำรปรับปรุ งท่อเมน

ประปำ หมู่ท่ี 8 
ปรับปรุงท่อเมนประปำ 
บริเวณทำงหลวงชนบท ไผ่
หน้ำกระดำน-บ้ำนข่อย หมู่
ที่ 8 

26,000 หมู่ที่ 8 กองช่ำง             

8 โครงกำรรื้อถอนระบบประปำ
หมู่บ้ำน  

รื้อถอนประปำหมู่บ้ำน ( 
ถังเหล็ก) 

15,000 หมู่ที่ 1 กองช่ำง             

9 โครงกำรซ่อมแซมสะพำนไม้ 
จ ำนวน 4 จุด หมู่ที่ 7,8 

ซ่อมแซมสะพำนไม ้
1.บรเิวณบ้ำนนำยศิริชัย 
สุขกลม 
2.บรเิวณบ้ำนนำยกล้วย 
ฤกษ์ไชโย 
3.บรเิวณบ้ำนนำยวัลลพ 
เอี่ยมทรัพย ์
4. บริเวณบ้ำนนำยส ำรวย 
ดวงเกต ุ

175,000 หมู่ ที่ 7,8 กองช่ำง             

รวม 627,000               
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
2.1 แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนรับ 
ผิดชอบหลัก 

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 โ คร งกำรอุ ดหนุนอำหำร
กลำงวั นส ำหรับนัก เ รี ยน
โรงเรียนวัดไผ่แตร 

สนับสนุนงบประมำณอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้
นักเรียนได้รับสำรอำหำร
อย่ำงครบถ้วน 

472,000 ร.ร.วัดไผ่

แตร 
ส ำนักงำน

ปลัด 
            

11 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

เพื่อให้เด็กเล็กต ำบลโพธิ์ตรุ 
ได้รับพัฒนำก่อนปฐมวยั 

193,250 ศพด.โพธิ์ตรุ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

12 โครงกำรสนับสนุนอำหำร
เสริม(นม) 

ให้เด็กอนุบำลและนักเรียน
ช้ัน ป.1-6 ในเขต อบต
โพธิ์ตร ุ

277,017 ศพด.โพธิ์ตรุ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

รวม 942,267               

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนรับ 
ผิดชอบหลัก 

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. โครงกำรจดักิจกรรมเนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ 10,000 อบต.โพธิ์

ตร ุ

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

14 โครงกำรสืบสำนงำนประเพณี
แห่เทียนพรรษำ 

สนับสนุนประเพณี
วัฒนธรรม 

2,000 ต.โพธิ์ตรุ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

15 โครงกำรจดังำนแผ่นดิน
สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 

อบต.ร่วมสนับสนุนจดั
กิจกรรมเพื่อสนับสนุน
ประเพณีวัฒนธรรม 

28,000 อ ำเภอ

เมืองลพบุรี 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

รวม 40,000               

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การลงทุน พาณิชยกรรม 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนรับ 
ผิดชอบหลัก 

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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำร
บ ำบัดฟื้นฟูและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้เสพยำเสพติด 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
สนับสนุนฯลฯ 

20,000 อ.เมือง/

อบต.โพธิ์

ตร ุ

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

17 โครงกำรประชำคมหมู่บ้ำน/
ประชุมประชำคมต ำบล/แผน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำต ำบล 

5,000 หมู่ที่ 1-8 

โพธิ์ตรุ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

รวม 25,000               

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การลงทุน พาณิชยกรรม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนรับ 
ผิดชอบหลัก 

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 โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

เป็นกำรด ำเนินงำนตำม
แนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข 

160,000 หมู่ที่ 1-8 

ต.โพธิ์ตรุ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

19 โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตำมพระปณิธำนฯ 

เพื่อต้องกำรให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกำรก ำจดั และ
ป้องกันพิษสุนัขบ้ำ 

35,000 หมู่ที่ 1-8 

ต.โพธิ์ตรุ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

20 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจข้อมูล
จ ำนวนสัตว์และ 

เพื่อเป็นตัวช้ีวัดในกำร
จัดซื้อวัคซีน 

7,000 หมู่ที่ 1-8 

ต.โพธิ์ตรุ 
ส ำนักงำน

ปลัด 

            

21 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือทำง
กำรแพทย์ 

เพื่อค่ำป้องกันโรค 
ทรำยอะเบทฯลฯ 

23,000 หมู่ที่ 1-8 

ต.โพธิ์ตรุ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

รวม 225,000               

 
 
 

 

 

แบบ ผด.02 
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3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การลงทุน พาณิชยกรรม 
3.3. แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนรับ 
ผิดชอบหลัก 

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 โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนของ 
อปท.(สถำนท่ีกลำง) สนง.
ท้องถิ่นอ ำเภอเมืองลพบุร ี

อุดหนุนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกล ำพำน ใน
กำรด ำเนินกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรศูนยป์ฏิบัติกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือประชำชน
ของ อปท.(สถำนท่ีกลำง) 
สนง.ท้องถิ่นอ ำเภอเมือง
ลพบุร ี

20,000 สนง.

ท้องถิ่น

อ ำเภอ

เมืองลพบุรี 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

รวม 20,000               

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

-14- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนรับ 
ผิดชอบหลัก 

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 โ ค ร งก ำรป้ อ งกั นและลด
อุบั ติ เหตุทำงถนนใน ช่ ว ง
เทศกำลส ำคัญ 

ตั้งจุดตรวจ/จดุสกัดในช่วง
เทศกำลต่ำงๆ 

20,000 ต.โพธิ์ตรุ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

รวม 20,000               

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนรับ 
ผิดชอบหลัก 

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 โ ค ร ง ก ำ ร big Cleaning day 

ต ำบลโพธิ์ตรุ 
เพื่อให้ชุมชนใส่ใจรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

5,000 ต.โพธิ์ตรุ กองช่ำง             

รวม 5,000               

 
 

แบบ ผด.02 



 

-15- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.2 แผนงานการเกษตร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนรับ 
ผิดชอบหลัก 

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 โครงกำรคลองสวย น้ ำใส คน
ไทยมีควำมสุข 

เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุง
สภำพน้ ำ ล ำคลอง จำก
ผักตบชวำ 

5,000 ต.โพธิ์ตรุ กองช่ำง             

รวม 5,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
-16- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
         6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนรับ 
ผิดชอบหลัก 

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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง เพื่อจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำร
เลือกตั้ง นำยกและสมำชิก
สภำ อบต.โพธิ์ตร ุ

300,000 ต.โพธิ์ตรุ ส ำนักงำน 
ปลัด 

            

รวม 300,000               

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
-17- 

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

6.2 แผนงบกลาง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนรับ 
ผิดชอบหลัก 

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 โครงกำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอำยุต ำบลโพธ์ิตร ุ

เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอำยุให้มี
รำยได ้

4,705,200 ต.โพธิ์ตรุ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

28 โครงกำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พิกำรในต ำบลโพธิ์ตร ุ

เพื่อช่วยเหลือผู้พิกำรให้มี
รำยได ้

756,800 ต.โพธิ์ตรุ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

29 โครงกำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ให้แกผู่้ป่วยโรคเอดส์ 

เพื่อช่วยเหลือผูต้ิดเชื้อ
เอดส ์

12,000 ต.โพธิ์ตรุ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

รวม 5,474,000               

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.02 


