
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปี ๒๕62 

********************************* 
 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ นั้น 
   

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ ๒๖ (๒) และข้อ ๒๗ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ เก้าต้น จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น       
ประจ าปี ๒๕62 พร้อมอนุมัติให้ประกาศใช้แผนการด าเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว   
   
 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     2     ตุลาคม  พ.ศ.2561 
 
 
 

ว่าที่ ร้อยตรี 
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  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
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 แผนการด าเนินงานปรจำ าปงงบปรจาา  พศ.ศ2562 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย         
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง มีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิด
ให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์           
แนวทางการพัฒนาต าบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี (25๖๑ – 
๒๕๖๔)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี 
พ.ศ.25๖๑ ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น 
“แผนงาน” เ พ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี  ตามหนั ง สือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่ สุ ด                     
ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลประจ าปีงบประมาณพ.ศ.25๖๑ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการ
อนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและ
บูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนนิงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มุ่งหวังว่า
แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงานให้
ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
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 แผนการด าเนินงานปรจำ าปงงบปรจาา  พศ.ศ2562 

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 

   จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

ค จกรราการสนับสนุน 

การำัดท าแผนฯ 

   

ค จกรราการสนับสนุน 

การำัดท าแผนฯ  

 

ค จกรราการสนับสนุน  

การำัดท าแผนฯ 

 

ค จกรราการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น  

 

 

  

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงาน
อื่น 

จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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 แผนการด าเนินงานปรจำ าปงงบปรจาา  พศ.ศ2562 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่

 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
 2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
 5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 6. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณ
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้อง 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น   4 
 

 

 แผนการด าเนินงานปรจำ าปงงบปรจาา  พศ.ศ2562 

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  ซึ่งจะประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นเอง และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
เก้าต้น 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น และหน่วยงานต่างๆ 
ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

- ส่วนที่ 1 บทน า 
- ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นน าร่างแผนปฏิบัติการเสนอนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ให้ความเห็นชอบร่างแผนการ
ด าเนินงานแล้ว  จึงจัดท าประกาศใช้แผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น โดยให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้อง
ปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
 
 
   
    

 
 

 



 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

5 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
  
- บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 



ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

1.  ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ  
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 18 19.56 8,852,000.00       18.11 กองช่าง
     1.2 แผนงานพาณิชย์ 1 1.08 850,000.00          1.73 กองช่าง

รวม 19 20.64 9,702,000.00      19.84
2.  ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3 3.26 146,000.00          0.29 ส านักปลัด
      2.2 แผนงานการเกษตร 3 3.26 39,000.00            0.07 ส านักปลัด

      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ

2 2.17 50,000.00            0.1 ส านักปลัด

รวม 8 8.69 235,000.00         0.48
3.  ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบ
      3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 10.86 296,180.00          0.6 ส านักปลัด

      3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 6.52 165,400.00          0.33 ส านักปลัด

      3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 3.26 150,000.00          0.3 กองการศึกษา
ศาสนาฯ

      3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 7.6 16,706,000.00     34.19 ส านักปลัด

      3.5 แผนงานสาธารณสุข 3 3.26 370,000.00          0.75 กองสาธารณสุขฯ

รวม 29 31.52 17,687,580.00    36.17

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าตน้



ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

4.  ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม
     4.1 แผนงานการศึกษา 8 8.69 621,820.00          1.27 กองการศึกษา

ศาสนาฯ

     4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

13 14.13 225,000.00          0.46 กองการศึกษา
ศาสนาฯ

รวม 21 22.82 846,820.00         1.73

5.  ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
การเมอืงและการบริหารองค์การให้มปีระสิทธิภาพ
     5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 5 5.43 19,530,116.00     39.97 กองคลัง

     5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 4.34 78,000.00            0.15 ทกุส่วนราชการ

     5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.08 500,000.00          1.02 กองช่าง

รวม 10 10.85 20,108,116.00    41.14
6.  ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     6.1 แผนงานการเกษตร 3 3.26 30,000.00            0.06 กองสาธารณสุขฯ

     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.17 250,000.00          0.51 กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 5.43 280,000.00         0.57
รวมทัง้สิ้น 92 100 48,859,516.00    

หมายเหต ุงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทัง้ส้ิน 56,000,000



ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

1.  ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ
     1.1 แผนงานพาณิชย์ 1 8.33 2,100.00            0.04 กองช่าง

รวม 1 8.33 2,100.00           0.04
2.  ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 1 8.33 900,000.00        19.29 ส านักปลัด

     2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

1 8.33 28,000.00          0.06 กองการศึกษา
ศาสนาฯ

รวม 2 16.66 928,000.00       19.35
3.  ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบ
      3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 8.33 30,000.00          0.64 ส านักปลัด

      3.3 แผนงานการศึกษา 4 33.33 3,216,273.00     68.96
กองการศึกษา
ศาสนาฯ

      3.5 แผนงานสาธารณสุข 2 16.66 447,000.00        9.58 กองสาธารณสุขฯ

รวม 7 58.33 3,693,273.00    79.18

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าตน้
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน



ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

4.  ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม

รวม - - - -

5.  ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
การเมอืงและการบริหารองค์การให้มปีระสิทธิภาพ
     5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 1 8.33 20,000.00          0.42 ส านักปลัด

รวม 1 8.33 20,000.00          0.42 -

6.  ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รวม - - - - -

รวมทัง้สิ้น 11 100 4,643,373.00     8.29

หมายเหต ุงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทัง้ส้ิน 56,000,000



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เก้าอี้ท างาน จ านวน 5

 ตัว ตัวละ 2,500 บาท
เก้าอี้บุนวม/มีพนักพิง/
ปรับระดับได้/มีล้อเล่ือน

17,500 อบต.โพธิเ์ก้าต้น ส านักปลัด

2 เต็นส์ขนาดใหญ่ 
จ านวน 4 หลังๆ ละ 
28,00 บาท

เต็นส์ทรงโค้ง ขนาดไม่
น้อยกว่า 5 x 8 x 2.5 
เมตร

112,000 อบต.โพธิเ์ก้าต้น ส านักปลัด

3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะผิวเคลือบเมลาลีน
 ท าจากไม้อัด ปิดขอบ
หน้าโต๊ะด้วยแผ่นความ
ร้อน หนา 1 มม. มีเหล็ก
คาดรับน้ าหนักหน้าโต๊ะ 
ขนาด 60x150x75 ซม.

3,000 อบต.โพธิเ์ก้าต้น ส านักปลัด

4 โต๊ะท างานไม้วัสดุปิด
ผิวพีวีซี

หน้าโต๊ะผิวเคลือบพีวีซี 
ท าจากไม้อัด ปิดขอบโต๊ะ
ด้วยแผ่นความร้อนหนา 
0.6 มม. ขนาด 
74x150x75 ซม.

6,000 อบต.โพธิเ์ก้าต้น ส านักปลัด

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1. ประเภทครุภัณฑ์

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชคีรุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าตน้



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 โทรศัพท์เคล่ือนทีแ่บบ
สมาร์ทโฟน จ านวน 2 
เคร่ือง

สมาร์ทโฟนใช้
ระบบปฏิบัติการ 
Android สามารถรับรอง
การใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
เครือข่าย 3G 4G Wi-Fi 
สามารถถ่ายรูปได้

20,000 อบต.โพธิเ์ก้าต้น ส านักปลัด

6 พัดลมต้ังพืน้ จ านวน 2
 ตัว

พัดลมต้ังพืน้ขนาด 25 นิ้ว
 มีขาต้ัง 3 ขา

6,000 อบต.โพธิเ์ก้าต้น ส านักปลัด

7 เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น เคร่ืองกดชนิดน้ าร้อน น้ า
เย็น ขนาดไม่เกิน 20 
ลิตร ก าลังไฟน้ าร้อนอยู่ที่
 500 วัตต์ ก าลังไฟน้ า
เย็นอยู่ที ่68 วัตต์ ไม่มี
คอมเพรสเซอร์ ผลิตจาก
พลาสติกเกรด A อย่างดี

6,000 อบต.โพธิเ์ก้าต้น ส านักปลัด

8 ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า
ดิจิตอล

ความจุไม่ต่ ากว่า 15 ลิตร
 ควบคุมอุณหภูมิด้วย
ระบบดิจิตอล มีหูจับทัง้
สองด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า
 32x39x49 ซม.

10,000 อบต.โพธิเ์ก้าต้น ส านักปลัด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 คอมพิวเตอร์ส านักงาน มีหน่วยประมวลผลไม่
น้อยกว่า 2 แกนหลัก/มี
หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า
 4 GB/มี DVD-RW หรือ
ดีกว่าจ านวย 1 หน่วย/มี
จอภาพแบบ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

16,000 อบต.โพธิเ์ก้าต้น ส านักปลัด

10 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์
 ชนิดขาวด า

มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi/มี
ความเร็วในการพิมพ์ร่าง
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาท/ีสามารถพิมพ์
เอกสารกลับหน้าอัติโนมัติ
ได้/มีหน่วยความจ าไม่
น้อยกว่า 128 MB

7,900 อบต.โพธิเ์ก้าต้น ส านักปลัด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์

เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ/์ความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi/
ความเร็วในการพิมพ์ร่าง
ขาวด าไม่น้อยกว่า 20
หน้าต่อนาท/ีพิมพ์ร่างสี
ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาท/ีใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 50 แผ่น

4,300 อบต.โพธิเ์ก้าต้น ส านักปลัด

12 คอมพิวเตอร์ส านักงาน มีหน่วยประมวลผลไม่
น้อยกว่า 2 แกนหลัก/มี
หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า
 4 GB/มี DVD-RW หรือ
ดีกว่าจ านวย 1 หน่วย/มี
จอภาพแบบ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

16,000 อบต.โพธิเ์ก้าต้น กองคลัง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13 คอมพิวเตอร์ส านักงาน มีหน่วยประมวลผลไม่
น้อยกว่า 2 แกนหลัก/มี
ความเร็วสัญาณนาฬิกา
พืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.5 
GHz /มีหน่วยความจ าไม่
น้อยกว่า 4 GB/มี 
DVD-RW หรือดีกว่าจ า
นวย 1 หน่วย

16,000 อบต.โพธิเ์ก้าต้น กองการศึกษาฯ

14 ตู้เก็บเอกสารแบบบาน
เล่ือนกระจก จ านวน 6
 ตู้

ขนาด 3 ฟุต จ านวน 1 ตู้
 ขนาด 4 ฟุต จ านวน 5 ตู้

20,000 อบต.โพธิเ์ก้าต้น กองการศึกษาฯ

15 คอมพิวเตอร์ส านักงาน มีหน่วยประมวลผลไม่
น้อยกว่า 2 แกนหลัก/มี
ความเร็วสัญาณนาฬิกา
พืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.5 
GHz /มีหน่วยความจ าไม่
น้อยกว่า 4 GB/มี 
DVD-RW หรือดีกว่าจ า
นวย 1 หน่วย

16,000 อบต.โพธิเ์ก้าต้น กองสาธารณสุขฯ

16 ล าโพงอเนกประสงค์ 
จ านวน 2 ชุด

USB/SD เล่น MP3/FM,
 ก าลังไฟ AC : 220 
V/50 Hz, แบตเตอร่ีแห้ง
ในตัวเคร่ือง, เชื่อมต่อ
แบตเตอร่ีจากภายนอก, 
ขนาดล าโพง 15 นิ้ว

20,000 อบต.โพธิเ์ก้าต้น กองช่าง













         1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และวาง
ทอ่ระบายน้้า สายซอยบา้น 
นายสมบรูณ์ ก้านนาค หมู่ที่ 
9 ต้าบลโพธิเ์ก้าต้น อ้าเภอ
เมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ

กม.0+00 - กม.0+201 ขนาด
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร ยาว 201 
เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ คิด
เปน็พื้นที่ 587.82 ตารางเมตร 
วางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ้านวน 180 ทอ่น 
พร้อมบอ่พกัฝาตะแกรงเหล็กทกุ
ระยะ 10 เมตร จ้านวน 21 บอ่ 
ตามมาตรฐานกรมการปกครอง

878,000   สายซอยบา้น
นายสมบรูณ์ 
ก้านนาค ม. 

11

กองช่าง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าตน้

1.  ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ



รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และวาง
ทอ่ระบายน้้า สายซอยบา้น
ผู้ใหญ่จวน หมู่ที่ 5 ต้าบลโพธิ์
เก้าต้น อ้าเภอเมืองลพบรีุ 
จังหวดัลพบรีุ

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร
 ยาว 159 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15
 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ คิด
เปน็พื้นที่ 477 ตารางเมตร วาง
ทอ่ระบายน้้าคอนกรีต เสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร จ้านวน 166 ทอ่น พร้อม
บอ่พกัฝาตะแกรงเหล็กทกุระยะ
10 เมตร จ้านวน 16 บอ่ ตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

706,000   สายซอยบา้น
ผู้ใหญ่จวน ม.

 5

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และวาง
ทอ่ระบายน้้า สายแยก
ทางเข้าวดัธรรมมิกาวาส หมู่ที่
 12 ต้าบลโพธิเ์ก้าต้น อ้าเภอ
เมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 118.50 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่
ทางตามสภาพพื้นที่ คิดเปน็พื้นที่ 
474 ตรม.วางทอ่ระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 
จ้านวน 16 ทอ่น พร้อมบอ่พกัฝา
ตะแกรงเหล็กทกุระยะ 10 เมตร 
จ้านวน 2 บอ่ ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

388,000   สายแยก
ทางเข้าวดั

ธรรมมิกาวาส
 หมู่ที่ 12

กองช่าง



รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และวาง
ทอ่ระบายน้้า หมู่ที่ 2 ต้าบล
โพธิเ์ก้าต้น อ้าเภอเมืองลพบรีุ
 จังหวดัลพบรีุ

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 68 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่ คิดเปน็พื้นที่ 
272 ตารางเมตร วางทอ่ระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ้านวน 66 ทอ่น พร้อมบอ่พกัฝา
ตะแกรงเหล็กทกุระยะ10 เมตร 
จ้านวน 7 บอ่ ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

336,000   หมู่ที่ 2 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคัน
คลอง 2 ขวา    1 ขวา 21 
ขวา ฝ่ังซ้าย หมู่ที่ 13 ต้าบล
โพธิเ์ก้าต้นอ้าเภอเมืองลพบรีุ
จังหวดัลพบรีุ

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 220 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่
ทางตามสภาพพื้นที่ คิดเปน็พื้นที่ 
880 เมตร ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

507,000   สายคันคลอง 
2 ขวา 1 ขวา
 21 ขวา ฝ่ัง
ซ้าย หมู่ที่ 13

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
ข้าง วดัส้าราญ หมู่ที่ 3 ต้าบล
โพธิเ์ก้าต้น อ้าเภอเมืองลพบรีุ
 จังหวดัลพบรีุ

จ้านวน 3 ช่วง                      -
 ช่วงที่ 1 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร        
 - ช่วงที่ 2 กวา้ง 3.40 เมตร ยาว
 4 เมตร หนา 0.15 เมตร         
 - ช่วงที่ 3 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว
 28 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางตามสภาพพื้นที่ คิดเปน็พื้นที่ 
286.60 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

179,000   สายซอยข้าง 
วดัส้าราญ ม.3

กองช่าง



รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
บา้น นางสมนึก น้อยเหน่ หมู่
ที่ 4 ต้าบลโพธิเ์ก้าต้น อ้าเภอ
เมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 112.50 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่
ทางตาม สภาพพื้นที่คิดเปน็พื้นที่ 
337.50 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

208,000   สายซอยบา้น 
นางสมนึก 

น้อยเหน่ หมู่ที่
 4

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 แบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
หมู่ที่ 8 สายรอบหนองฟา้ลง
มัน ต้าบลโพธิเ์ก้าต้น อ้าเภอ
เมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 780 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร คิด
เปน็พื้นที3่,900  ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย

######## สายรอบ
หนองฟา้ลงมัน

 ม. 8

กองช่าง

9 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 7 ต้าบลโพธิ์
เก้าต้น อ้าเภอเมืองลพบรีุ 
จังหวดัลพบรีุ

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 190 
เมตร คิดเปน็พื้นที่ใช้สอย 760 
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

233,000   สายในหมู่บา้น
 หมู่ที่ 7

กองช่าง

10 โครงการเสริมผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
และปรับปรุง บอ่พกัสาย
ประตูชัย หมู่ที่ 1 ต้าบลโพธิ์
เก้าต้น อ้าเภอเมืองลพบรีุ 
จังหวดัลพบรีุ

จ้านวน 4 ช่วง ดังนี้                 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 
36.70 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2
 กว้าง 6.00 ม. ยาว 78.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 
3.50 ม. ยาว 58.00 ม. หนา 
0.15 ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 78.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ปรับปรุงบอ่พักคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จ้านวน 8 บอ่ พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย

370,000   สายประตูชัย 
หมู่ที่ 1

กองช่าง



รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

11 โครงการเสริมผิวจราจรลาด
ยางแอลฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายแยก 4021 - ทล.311 
หมู่ที่ 11 ต้าบลโพธิเ์ก้าต้น 
อ้าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดั
ลพบรีุ

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร คิด
เปน็พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

491,000   สายแยก 
4021 - ทล.

311 หมู่ที่ 11

กองช่าง

12 โครงการเสริมผิวจราจรลาด
ยางแอลฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายแยกคันคลอง 21 ขวา 
ฝ่ังซ้าย – คลองมะขามเทศ 
หมู่ที่ 6 ต้าบลโพธิเ์ก้าต้น 
อ้าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดั

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 539 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร คิด
เปน็พื้นที่ 2,156 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

682,000   สายแยกคัน
คลอง 21 ขวา
 ฝ่ังซ้าย หมู่ที่ 6

กองช่าง

13 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง
สายคลองมะขามเทศ ฝ่ังซ้าย
 หมู่ที่ 4 ต้าบลโพธิเ์ก้าต้น 
อ้าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดั
ลพบรีุ

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 800 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร คิด
เปน็ปริมาตรลูกรัง 360 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบทกระทรวงคมนาคม

188,000   สายคลอง
มะขามเทศ  

ฝ่ังซ้าย หมู่ที่ 4

กองช่าง

14 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง
สายคันคลอง 1 ขวา 21 ขวา
 ฝ่ังขวา หมู่ที่ 10 ต้าบลโพธิ์
เก้าต้น อ้าเภอเมืองลพบรีุ 
จังหวดัลพบรีุ

กม.2+900 - กม.3+810 กวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 910 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร คิดเปน็
ปริมาตร ลูกรัง 546 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย

282,000   สายคันคลอง 
หมู่ที่ 10

กองช่าง

15 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง
 สายคันคลอง 2 ขวา 21 
ขวา ฝ่ังซ้าย หมู่ที่ 9,13 
ต้าบลโพธิเ์ก้าต้น อ้าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 767 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร คิด
เปน็ปริมาตรลูกรัง 345.15 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

181,000    สายคันคลอง
 2 ขวา 21 
ขวา ฝ่ังซ้าย 
หมู่ที่ 9,13

กองช่าง



รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

16 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง
 สายรางจิก หมู่ที่ 9,10 
ต้าบลโพธิเ์ก้าต้น อ้าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ

จ้านวน 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที1่ กวา้ง 3.50 ม. ยาว 80 
ม. หนา 0.15 ม.
ช่วงที2่ กวา้ง 3.00 ม. ยาว 120
 ม. หนา 0.15 ม.
ช่วงที3่ กวา้ง 2.50 ม. ยาว 657
 ม. หนา 0.15 ม.
คิดเปน็ปริมาตรลูกรัง 342.37 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

178,000   สายรางจิก 
หมู่ที่ 9,10

กองช่าง

17 โครงการวางทอ่ระบายน้้า 
สายภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 
ต้าบลโพธิเ์ก้าต้น อ้าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ

กม.0+280 - กม.0+480 ทอ่
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จ้านวน 187 ทอ่น พร้อมบอ่
พกัฝาตะแกรงเหล็ก ทกุระยะ 10 
เมตร จ้านวน 17 บอ่ ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

968,000   สายภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 7

กองช่าง

18 โครงการวางทอ่ระบายน้้า 
สายภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 8 
ต้าบลโพธิเ์ก้าต้น อ้าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ

กม.0+285 - กม.347 ยาว 62 
เมตร วางทอ่ระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.60 เมตร จ้านวน 60 ทอ่น 
พร้อมบอ่พกัฝาตะแกรงเหล็กทกุ
ระยะ 10 เมตร จ้านวน 6 บอ่ 
ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย

324,000   สายภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 8

กองช่าง



รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562





  













         1.2 แผนงานพาณิชย์

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงระบบประปา
 หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 
อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ

วางทอ่เมนประปา PVC Ø3" ชั้น 
8.5 ยาว 2,102 เมตร เจาะบอ่
บาดาลขนาด Ø4" ชั้น 8.5 ความ
ลึกไม่น้อยกวา่ 40 เมตร พร้อม
ปั๊มสูบน้ าอัติโนมัติแบบจุ่ม 
(ซัมเมิส) ชุดเคร่ืองกรองประปา
ขนาด 8,000 - 12,000 ลิตร/
ชั่วโมง และปรับปรุงซ่อมแซมโรง

850,000   หมู่ที่ 6 กองช่าง

1.  ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



         2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนต าบล
โพธิเ์ก้าต้น

จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชนในต าบล กลุ่ม
อาชีพ หรือประชาชน
โดยทัว่ไปเพือ่มีอาชีพและมี
รายได้เพิม่ขึ้น

13,000    องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรี

อบรมและฝึกอาชีพให้กับ
สตรีทีเ่ข้าร่วมโครงการ

13,000    องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน การส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชน
ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง

อบรมและศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ่เป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ต าบล

120,000  องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



         2.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมและแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร

อบรมและฝึกอาชีพให้กับ
เกษตกรเพือ่เพิม่มูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร และ
เพิม่รายได้

12,000    องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมให้ความรู้
การผลิตปุย๋ชีวภาพและ
ฮอร์โมนสูตรต่าง ๆ เพือ่
เพิม่ผลผลิตทางการเกษตร

อบรมและฝึกการผลิตปุย๋ใช้
ทางการเกษตร ลดต้นทุน
การผลิต และสร้างความ
ปลอดภัยแก่เกษตรและ
ผู้บริโภค

12,000    องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมและ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถี
ยั่งยืน

อบรมและส่งเสริมการปลูก
พืชอินทรีย์แก่เกษตรกรใน
ต าบล

15,000    องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



         2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

ใหก้ารสนับสนุนงบประมาณใน
การจ้างเหมาการแสดงละครลิง 
จัดตกแต่งไฟฟา้ บริเวณบา้นวิ
ชาเยนทร์

40,000      บา้นวชิาเยนทร์ กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

2 โครงการจัดอบรม
มัคคุเทศก์น้อย 
พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นวัด
โคกหม้อ

จัดอบรมแก่เด็กและเยาวชน
ในการเผยแพร่แนะน า
พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดโคกหม้อ

10,000    องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



        3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมบ าบัดฟืน้ฟู
และฝึกอบรมอาชีพ
ผู้ติดยาเสพติด

บ าบัดผู้ติดยาเสพติดและฟืน้ฟู
โดยการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่
ผ่านการบ าบัดฟืน้ฟู

100,000   องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

2 เพือ่จ่ายเป็นโครงการ
ประชุมจัดประชาคม 
X-Ray ผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพ
ติด

ร่วมมือกับผู้น าชุมชนค้นหาผู้
เสพและผู้ค้า โดยการออก
ประชาคมในต าบล

9,700       องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมและ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
นักเรียนในสถานศึกษา

15,500     องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

4 โครงการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร

จัดอบรมให้ความรู้กับเด็กและ
เยาวชนทีอ่ยู่ในต าบลโพธิเ์ก้าต้น

17,500     องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

5 โครงการอบรมสร้างความ
เข้มแข็งพัฒนาครอบครัว
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

อบรมให้ความรู้ในการพัฒนา
สถาบันครอบครัวให้มีความ
เข้มแข็ง

12,000     องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



6 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ประชาชนในต าบลโพธิเ์ก้าต้น
ห่างไกลยาเสพติด

10,700 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด





        3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานแข่งขัน
กีฬาสีภายในต าบลต้าน
ภัยยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ต าบล 13 หมู่บ้าน ผู้น าชุมชน 
เด็ก เยาวชน และประชาชน
โดยทัว่ไป

100,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

กอง
การศึกษา 
ศาสนาฯ

2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ต่างๆ  

อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ เสาตาข่าย 
ชุดกีฬา และอื่นๆ 
ทีเ่กี่ยวกับ วัสดุกีฬา     

40,000   องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

กอง
การศึกษา 
ศาสนาฯ

3 โครงการอบรมเยาวชน
เพือ่สร้างความช านาญ
ด้านทักษะกีฬาฟุตบอล

อบรมเยาวชนสร้างความ
ช านาญด้านทักษะกีฬาฟุตบอล

10,000   องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

กอง
การศึกษา 
ศาสนาฯ

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



        3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 14,100,000  องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

2 เบีย้ยังชีพความพิการ เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพแก่คนพิการ 2,500,000    องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่จ่ายเป็นเบีย้แก่ผู้ป่วย
เอดส์

60,000         องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

4 โครงการอบรมชุมชนสาน
ใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ

อบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แก่ผู้สูงอายุในต าบล

12,000         องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

5 โครงการอบรมผู้สูงวัยร่ม
โพธิร่์มไทรของครอบครัว

อบรมพัฒนาศักยภาพ
บทบาทผู้สูงอายุในบทบาท
ของครอบครัว

12,000         องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

6 โครงการอบรมให้ความรู้
การด าเนินชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ

อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการและส่งเสริมอาชีพให้ผู้
พิการมีรายได้

10,000         องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด

7 โครงการอบรมพัฒนา
ความรู้บทบาทสตรีต าบล
โพธิเ์ก้าต้น

อบรมและพัมนาศักยภาพ
บทบาทสตรีในต าบลให้มี
ความเท่าเทียมกัน

12,000         องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้า

ต้น

ส านักปลัด







        3.5 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

อบรมให้ความรู้และร่วมกัน
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

100,000    ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กอง
สาธารณสุข

ฯ
2 โครงการเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับ
การดูแลสุขภาพตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ครอบคลุมทัง้ 13 หมู่

260,000    องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กอง
สาธารณสุข

ฯ

3 โครงการอบรมและ
รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

อบรมให้ความรู้และร่วมกัน
รณรงค์ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

10,000      องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กอง
สาธารณสุข

ฯ

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



        4.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

จัดซ้ือวัสดุทางการศึกษา    
   - เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัย ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
338,100 บาท      - เงิน
อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้ 4 
ด้าน 38,420 บาท       - 
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

493,820   องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล    โพธิ์
เก้าต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

2 โครงการจัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในระหว่างปิด
ภาคเรียน

จัดอบรมอย่างน้อยปีละ 1 
หลักสูตร ในช่วงปิดภาค
เรียนฤดูร้อนให้แก่เด็กและ
เยาวชนตามความสนใจ

10,000     องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

3 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย

จัดอบรมให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ทีศึ่กษานอกระบบ
 ภายในต าบลโพธิเ์ก้าต้น

5,000       องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

4 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เช่น โครงการสัมพนัธช์ุมชน 
กิจกรรมเยี่ยมบา้น กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน กิจกรรม
กีฬาสี กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง โครงการสืบสาน
วฒันธรรมประเพณี ความเปน็
ไทย เช่น กิจรรมท าบญุตักบาตร
 วนัวสิาขบชูาวนัอาสาฬหบชูา 
เข้าพรรษา  กิจกรรมไหวค้รู 
กิจกรรมวนัแม่ กิจกรรมวนัลอย
กระทง กิจกรรมวนัพอ่  
โครงการจัดแหล่งเรียนรู้
ภายใน-ภายนอก เช่น กิจกรรม
ศูนย์ 3 วยั กิจกรรมเที่ยวเวยีง
ชมวงั กิจกรรมทศันศึกษา 
กิจกรรมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 
กิจกรรมปรับภมูิทศัน์  โครงการ
ส่งเสริมผู้เรียน โครงการคลุก
กล้ิง กิจกรรมออมทรัพย์ 
กิจกรรมระเบยีบวนิัย กิจกรรม
จัดบอร์ด เปน็ต้น
โครงการรักสุขภาพ เช่น 

25,000     องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล    โพธิ์
เก้าต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

5 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียน
ภายในต าบลโพธิเ์ก้าต้น

60,000     องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม



รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

6 โครงการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพือ่การ
ส่ือสารนอกห้องเรียน

จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ 
และฝึกทักษะการปฏิบัติ 
การสนทนา โต้ตอบ
ภาษาอังกฤษแก่เด็กและ
เยาวชน และประชาชนผู้ที่
สนใจ

10,000     องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

7 โครงการอบรมเพิม่
ทักษะวิชาการและ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ
เด็กนักเรียน

จัดอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียนภายในต าบล

10,000     องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

8 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ส่งครูเข้ารับการอบรม
ส่งเสริมความรู้และพัฒนา
ศักยภาพ ในการสอนแก่
เด็กนักเรียน

8,000       องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล    โพธิ์
เก้าต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม



        4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การแสดงโขน

จัดฝึกอบรมการแสดงโขนสด
ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทีส่นใจ

10,000      องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

2 โครงการอบรมส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การแสดงลิเก

จัดฝึกอบรมการแสดงลิเก
ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทีส่นใจ

10,000      องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

3 โครงการอบรมส่งเสริม
การบริหารจัดการสภา
เด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์
เก้าต้น

จัดอบรมให้กับสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลโพธิเ์ก้าต้นเป็น
กิจกรรมส่งเสริมเด็กและ
เยาวชน

5,000        องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล    โพธิ์
เก้าต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

4 โครงการอบรมส่งเสริม
การสืบสานวัฒนธรรมไทย

จัดอบรมเผยแพร่ความรู้
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้แก่เด็กและ
เยาวชนตลอดจนประชาชน
โดยทัว่ไป

10,000      องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

5 โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ วันผู้
สูง อายุและวันครอบครัว

จัดกิจกรรมงานสงกรานต์ โดย
ให้ผู้สูงอายุในต าบลเข้าร่วม
กิจกรรมรดน้ าด าหัว ขอพร

100,000    องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวันส าคัญต่างๆ 
ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่แสดง
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

10,000      องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

7 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร 28 กรกฎาคม

จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่แสดง
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

30,000      องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล    โพธิ์
เก้าต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

8 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม

จัดกิจกรรมถวายพระพร ใน
วันที ่12 สิงหาคม

20,000      องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

9 โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ 
ศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬห บูชาและวัน
เข้าพรรษา

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสืบทอดและท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา

13,000      องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

10 โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ 
ศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสืบทอดและท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา

2,000        องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม



รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

11 โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ 
ศาสนาเนื่องในวันวิสาขบู
ชา

จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสืบทอดและท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา

2,000        องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

12 โครงการสรรหาเชิดชู
บุคคลทีส่ร้างสรรค์
คุณประโยชน์แก่ท้องถิ่น

คัดเลือกบุคคล และจัดท าโล่
พร้อมประกาศเกียรติคุณ 
ให้แก่บุคคลทีส่ร้างความดี
ให้แก่ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

3,000        องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

13 โครงการอบรมหมู่บ้าน
คุณธรรมและหมู่บ้านศีล 5

จัดอบรมหมู่บ้านคุณธรรม
รักษาศีล 5 ให้กับประชาชน
ให้ต าบล

10,000      องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม



        5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์เพิม่
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี และรายได้ ประจ าปี

ส ารวจจัดเก็บข้อมูล แผนที่
ภาษี และประชาสัมพันธ์ 
ออกหน่วยเคล่ือนทีบ่ริการ
ประชาชน

40,000         องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น และพืน้ที่

ในต าบล

กองคลัง

2 โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของ
เจ้าหน้าทีท่้องถิ่นและผู้น า
ท้องที่

ฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดู
งานแก่เจ้าหน้าทีท่้องถิ่น
และผู้น าท้องที่

300,000       องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น และพืน้ที่

ในต าบล

ส านักปลัด

3 ค่าใช้จ่ายการพัฒนา
บุคลากร เข้ารับการอบรม
หรือค่าลงทะเบียน ตาม
หลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องกับ
การบริหารงาน(ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร )

ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และ
สมาชิก อบต สมัครเข้ารับ
การฝึกอบรม หรือใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ

285,000       องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

ทุกส่วน
ราชการ

5.  ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างการเมอืงและการบริหารองค์การให้มปีระสิทธิภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

4 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์
ส านักงาน ซ่อมแซมส่ิงของ
 น้ ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสาธารณูปโภค

3,900,000    องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

ทุกส่วน
ราชการ

5 ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
บริหารจัดการใน อบต. 
เพือ่เป็นต าบลน่าอยู่

รายจ่ายประจ าได้แก่ 
เงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว และ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้อง

15,007,116  องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองคลัง



        5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเบือ้งต้น

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแก่ ผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงานส่วนต าบล
 และประชาชนโดยทัว่ไปที่
สนใจ

10,000     องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น และพืน้ที่

ในต าบล

ส านักปลัด

2 โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน สัญจร
พบประชาชน

จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน สัญจรพบ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
 13 หมู่บ้าน

30,000     พืน้ทีใ่นต าบล
โพธิเ์ก้าต้น 
หมู่ที1่-13

ส านักปลัด

3 โครงการประชุมประชาคม
ต าบล

จัดประชุมประชาคมระดับ
ต าบลเพือ่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

24,000     องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น และพืน้ที่

ในต าบล

ส านักปลัด

4 โครงการประชุมประชาคม
สนับสนุนการจัดท าและ
ทบทวน ปรับปรุงแผน
ชุมชนหมู่บ้าน

จัดประชุมประชาคม
สนับสนุนการจัดท าทบทวน
 ปรับปรุงแผนชุมชน

14,000     องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น และพืน้ที่

ในต าบล

ส านักปลัด

5.  ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างการเมอืงและการบริหารองค์การให้มปีระสิทธิภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



        5.3 แผนงานเคหะและชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์
เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี
 จังหวัดลพบุรี

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
14.40 เมตร คิดเป็นพืน้ที่
ใช้สอย 57.60 ตาราง
เมตร ตามรูปแบบและราย
 ละเอียด ที ่อบต.โพธิเ์ก้า
ต้นก าหนด

500,000  องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
โพธิเ์ก้าต้น

กองช่าง

5.  ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างการเมอืงและการบริหารองค์การให้มปีระสิทธิภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



       6.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมและ
รณรงค์อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

อบรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

10,000  องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น และพืน้ที่

ในต าบล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการจัดงานรณรงค์
คลองสวยน้ าใส

ประชาชนในต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น ร่วมกิจกรรมดูแลรักษา
แม่น้ า ล าคลองในพืน้ทีต่ าบล

10,000  องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น และพืน้ที่

ในต าบล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการจัดงานรณรงค์
รักษาความสะอาดและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

รณรงค์การรักษาความ
สะอาดและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมโดยเน้นส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน

10,000  องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น และพืน้ที่

ในต าบล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

6.  ยุทธศาสตร์ที ่6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



       6.2 แผนงานเคหะและชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าธรรมเนียมการก าจัด
ขยะมูลฝอย

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการ
ก าจัดขยะมูลฝอย

240,000    องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น และพืน้ที่

ในต าบล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการชุมชนต้นแบบ
คัดแยกขยะ

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
คัดแยกขยะก่อนการก าจัด
ให้กับประชาชนในต าบล

10,000      องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น และพืน้ที่

ในต าบล

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

6.  ยุทธศาสตร์ที ่6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561


