
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ค าน า 
 

แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕63                    
นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่การด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นแผนการด าเนินงาน (Action Plan) มีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นโดยรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาจากหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องไว้ด้วยกัน 

แผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒563                
ยังเป็นเครื่องมือ ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานการ
ประเมินผลทั้งนี้ยังท าให้การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ                        
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหาร                  
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน /โครงการ                   
ของหน่วยงานต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นและสามารถตอบสนองความต้องการตลอดจน                  
เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานแผนและงบประมาณ 

       ส านักปลัด 
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 ส่วนท่ี  ๑ 
บทน า 

 

๑.๑  บทน า 
แผนการด าเนินงาน เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีลักษณะเป็นแผน

ด าเนินการจัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้วและเป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน แสดงถึงการด าเนินงานจริงและเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุก
หน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นดังนั้น แผนการด าเนินงาน จึงเป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เ พ่ือควบคุมการด าเนินงานให้ เป็น ไปอย่างเหมาะสม                         
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผล 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด                

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  มีความชัดเจนใน

การปฏิบัติมากขึ้น 
๓. เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ

ของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้เกิดการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ โดยรายละเอียดมีดังนี้ 
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการจัดท า

แผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนาของ                   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บ ริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) ข้อ ๒7 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน                  
สามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 
 
 



    -หน้าที่ 2- 
 
จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนแผนภูมิ ได้ดังนี้ 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น         
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     

 

 

 

 

 

 

 ผู้บริหารท้องถิ่น        

 

 

 

 

 

    รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
 

   จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 

    เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
 



    -หน้าที่ 3- 
 

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

๑. เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
๒. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง 
    เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
๓. เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 



 



ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุข
     ของบ้านเมือง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพิม่ศักยภาพทาง
     เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
        1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ  สาธารณูปโภคพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพและเพียงพอ
             1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 21.84 10,506,200.00     29.98 กองช่าง
             1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 4.60 1,093,600.00       31.20 กองช่าง

รวม 23 26.44 11,599,800.00    33.10
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 บริหารจัดการด้านท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพิม่ศักยภาพทาง
     เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
        2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร
              2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 2 2.30 20,000.00            0.06 ส านักปลัด
              2.2 แผนงานการเกษตร 3 3.45 37,000.00            0.11 ส านักปลัด
              2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1.15 10,000.00            0.03 ส านักปลัด

รวม 6 6.90 67,000.00           0.19

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าตน้

  แบบ ผด.01 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 4



ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุข
     ของบ้านเมือง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพิม่ขีดความสามารถทาง
     การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต       3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของ
ชุมชน
             3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 8.05 36,000.00            0.10 ส านักปลัด
             3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 6.90 110,000.00          0.31 ส านักปลัด
             3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 2.30 110,000.00          0.31 กองการศึกษาฯ
             3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 8.05 17,910,000.00     51.11 ส านักปลัด
             3.5 แผนงานสาธารณสุข 3 3.45 370,000.00          1.06 กองสาธารณสุขฯ

รวม 25 28.74 18,536,000.00    52.90
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุข
     ของบ้านเมือง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพิม่ขีดความสามารถทาง
     การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
       4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
            4.1 แผนงานการศึกษา 10 11.49 3,471,507.00       9.91 กองการศึกษาฯ
            4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16 18.39 323,000.00          0.92 กองการศึกษาฯ

รวม 26 29.88 3,794,507.00      10.83

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 5



ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุข
     ของบ้านเมือง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่5 การบริหารจัดการ
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
      5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ
            5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 3 3.45 515,000.00          1.47 กองคลัง
            5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.15 500,000.00          1.43 กองช่าง

รวม 4 4.60 1,015,000.00      2.90
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุข
     ของบ้านเมือง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่4 การบริหารจัดการทรัพยา
     ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีย่ั่งยืน
      6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
              6.1 แผนงานการเกษตร 2 2.30 20,000.00            0.06 กองสาธารณสุขฯ
              6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.15 10,000.00            0.03 กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 3.45 30,000.00           0.09
รวมทัง้สิ้น 87 100 35,042,307.00    100

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 6



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์

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 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยขา้งบ้านนาย
ม้วนสังขน์าค หมู่ที ่3 ต าบล
โพธิเ์กา้ต้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 85 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร คิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
297.50 ตารางเมตร  ไหล่ทาง
ตามสภาพพืน้ที ่ตามรูปแบบ
มาตรฐานองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิเ์กา้ต้น

187,000      สายซอยขา้งบ้าน
นายม้วน สังขน์าค

 หมู่ที ่3

กองช่าง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชจี านวนโครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าตน้ อ าเภอเมอืงลพบุรี จังหวัดลพบุรี

    ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ
                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 7



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์

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.2562 พ.ศ.2563

    ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ
                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนางสมบูรณ์
 วัฒนจนัทร์ หมู่ที ่4 ต าบลโพธิ์
เกา้ต้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 150 เมตร หนาฉล่ีย 0.15 
เมตร คิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
450ตารางเมตร ไหล่ทางตาม
สภาพพืน้ตามรูปแบบมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

283,000      ซอยบ้านนาง
สมบูรณ์      
วัฒนจนัทร์    

หมู่ที ่4

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านอาจารย์
ณรงค์ หมู่ที ่1 ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 196 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15
เมตร คิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 686
 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ทีต่ามรูปแบบมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

429,000      ซอยบ้าน
อาจารยณ์รงค์ 

หมู่ที ่1

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 8



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์

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.2562 พ.ศ.2563

    ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ
                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคันคลอง
ชลประทาน 21 ขวา หมู่ที ่9 
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15
เมตร คิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 525
 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ทีต่ามรูปแบบมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

330,000       สายคันคลอง    
ชลประทาน 21 

ขวา หมู่ที ่9

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง 
แอสฟลัท์ติกส์คอนกรีตบริเวณ
คลองยายศรี หมู่ที ่7 ต าบลโพธิ์
เกา้ต้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 536 เมตร หนา 0.05 เมตร 
คิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 2,144 
ตารางเมตร ตามรูปแบบมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

987,000      บริเวณคลองยาย
ศรี หมู่ที ่7

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณด้านหน้า
ศาลา SML หมู่ที ่2 ต าบลโพธิ์
เกา้ต้น

คิดเป็นพืน้ที ่21.20 ตารางเมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ตาม
รูปแบบมาตรฐานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

24,000        บริเวณด้านหน้า
ศาลา SMLหมู่ที ่2

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 9



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์

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.2562 พ.ศ.2563

    ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ
                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลอง
ชลประทาน21 ฝ่ังซ้าย หมู่ที ่1
 ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

ช่วงที ่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา
เฉล่ีย0.15 เมตร ช่วงที ่2 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร     ยาว
 55 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 *ทัง้สองช่วงคิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ตามสภาพพืน้ที ่ตามรูปแบบ
มาตรฐานองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิเ์กา้ต้น

224,000      สายคลอง
ชลประทาน 21 
ฝ่ังซ้าย หมู่ที ่1

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานขา้มคลองชลประทาน
บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่
ที ่7 ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 19
เมตร ตามรูปแบบมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

83,300        บริเวณหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่7

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 10



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์

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.2562 พ.ศ.2563

    ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ
                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานขา้มคลองชลประทาน
ช่วงเขตติดต่อ หมู่ที ่5,หมู่ที ่6 
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น (ตรงขา้มบ้าน
ผู้ใหญ่ออ้ย)

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 
19.50เมตร ตามรูปแบบ
มาตรฐานองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิเ์กา้ต้น

71,000        สายขา้มคลอง    
ชลประทาน ช่วง
เขตติดต่อ หมู่ที ่

5,   หมู่ที ่6

กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานพร้อมคอสะพานขา้ม
คลองชลประทานช่วงโค้งกอ่น
ถงึวัดนางหนู หมู่ที ่6 ต าบลโพธิ์
เกา้ต้น

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 17 
เมตร ตามรูปแบบมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

143,000      สายคลอง
ชลประทานช่วง
โค้งกอ่นถงึวัด

นางหนู หมู่ที ่6

กองช่าง

11 โครงการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรถนนสายการเกษตร    
สายที ่2 สายที ่3 สายที ่5    
หมู่ที ่5 ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตรยาว
 3,300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร
 โดยลงเฉพาะจุดที่ช ารุดเสียหายคิด
เปน็ปริมาตรหนิคลุก 2,310 
ลูกบาศก์เมตร ตามรูปแบบมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น

1,246,000    สายการเกษตร 
สายที ่2 สายที ่3
 สายที ่5 หมู่ที ่5

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 11



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์

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.2562 พ.ศ.2563

    ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ
                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

12 โครงการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรถนนสายการเกษตร หมู่
ที ่3 ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,460 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20
 เมตร โดยลงเฉพาะจดุทีช่ ารุด
เสียหาย คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 
876 ลูกบาศกเ์มตร ตามรูปแบบ
มาตรฐานองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิเ์กา้ต้น

472,000           สาย
การเกษตร    หมู่

ที ่3

กองช่าง

13 โครงการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรถนนสายคลองตาปิน่ฝ่ัง
ขวา หมู่ที ่13 ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20
 เมตร โดยลงเฉพาะจดุทีช่ ารุด
เสียหายคิดเป็นปริมาตรหินคลุก 
770 ลูกบาศกเ์มตร ตามรูปแบบ
มาตรฐานองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิเ์กา้ต้น

415,000         สายคลองตา
ปิน่  ฝ่ังขวา หมู่ที่

 13

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 12



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์

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.2562 พ.ศ.2563

    ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ
                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

14 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ทางเขา้คลองตะเคียนถงึก าแพง
วัดโพธิเ์ทพประสิทธิ ์หมู่ที ่9 
ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

โดยวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60
 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมบ่อ
พกัฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 20 
บ่อ  ตามรูปแบบมาตรฐานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

1,078,000    บริเวณทางเขา้ 
คลองตะเคียน ถงึ

ก าแพงวัดโพธิ์
เทพประสิทธิ ์หมู่

ที ่9

กองช่าง

15 โครงการวางท่อระบายน้ าจาก
คลองตาปานถงึคลองตาปิน่    
หมู่ที ่10 ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

โดยวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง0.60 
เมตร ยาว 230 เมตร พร้อมบ่อ
พกัฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 23 
บ่อ ตามรูปแบบมาตรฐานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

1,239,000         สายคลอง     
       ตาปานถงึ   
        คลองตา
ปิน่          หมู่ที ่
10

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 13



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์

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.2562 พ.ศ.2563

    ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ
                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

16 โครงการวางท่อระบายน้ าต่อ
จากท่อระบายน้ าเดิมถงึวัดโพธิ์
เทพประสิทธิ ์หมู่ที ่8 ต าบล
โพธิเ์กา้ต้น

โดยวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60
 เมตร ยาว 230 เมตร พร้อมบ่อ
พกัฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 23 
บ่อ ตามรูปแบบมาตรฐานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

1,239,000        จากท่อ
ระบาย        น้ า
เดิมถงึ          วัด

โพธิเ์ทพ       
ประสิทธิ ์หมู่ที ่8

กองช่าง

17 โครงการวางท่อระบายน้ า
บริเวณทางเขา้วัดนางหนู หมู่ที่
 6  ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

โดยวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60
 เมตร ยาว 119 เมตร พร้อมบ่อ
พกัฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 11 
บ่อตามรูปแบบมาตรฐานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

523,000      บริเวณทางเขา้   
 วัดนางหนู หมู่ที่

 6

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 14



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์

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.2562 พ.ศ.2563

    ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ
                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

18 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟลัท์ติกส์คอนกรีตสายรพ.สต.
โพธิเ์กา้ต้น เชื่อมต่อสายเดิม 
หมู่ที ่11 ต าบลโพธิเ์กา้ต้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05
 เมตร คิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
4,400 ตารางเมตร ตามรูปแบบ
มาตรฐานองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิเ์กา้ต้น

1,349,000        สาย รพ.สต.  
    โพธิเ์กา้ต้น 

เชื่อมต่อสายเดิม 
หมู่ที ่11

กองช่าง

19 โครงการเสริมผิวลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีตถนนสายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่12 ต าบลโพธิ์
เกา้ต้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร
ยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05
เมตร คิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 600
 ตารางเมตร ตามรูปแบบมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

183,900    สายในหมู่บ้าน 
  หมู่ที ่12

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 15



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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 โครงการติดต้ังไฟฟ้า

สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
 บริเวณทางเข้าบ้านก านัน
สมาน หมู่ที ่2 ต าบลโพธิ์
เก้าต้น

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะระบบโซ
ล่าเซลล์ บริเวณทางเข้าบ้าน
ก านันสมาน หมู่ที ่2 ต าบลโพธิ์
เก้าต้น

484,000 บริเวณทางเข้า
บ้านก านันสมาน 

หมู่ที ่2

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
 บริเวณศาลา SML และ
ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน    
 หมู่ที ่12 ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะระบบโซ
ล่าเซลล์ บริเวณศาลา SML 
และทางเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่
ที ่12 ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

484,000 บริเวณศาลา SML
 และทางเข้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่

12

กองช่าง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

     ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ
                       1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 16 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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.2562 พ.ศ.2563

     ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ
                       1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

แบบ ผด.02 

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
 บริเวณสายคันคลอง 21
ขวาฝ่ังซ้าย หมู่ที ่4 ต าบล
โพธิเ์ก้าต้น

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะระบบโซ
ล่าเซลล์ บริเวณสายคันคลอง 
21 ขวา ฝ่ังซ้าย หมู่ที ่4 ต าบล
โพธิเ์ก้าต้น

484,000 บริเวณสายคัน
คลอง 21 ขวา 
ฝ่ังซ้าย หมู่ที ่4

กองช่าง

4 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
 บริเวณหลังวัดบ่อเงิน
เจริญสุข หมู่ที ่13 ต าบล
โพธิเ์ก้าต้น

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะระบบโซ
ล่าเซลล์ บริเวณหลังวัดบ่อเงิน
เจริญสุข หมู่ที ่13 ต าบลโพธิ์
เก้าต้น

484,000 บริเวณหลังวัดบ่อ
เงินเจริญสุข หมู่ที่

 13

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 17 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 บริหารจัดการดา้นท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์

             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

ให้กับกลุ่มสตรี
อบรมและฝึกอาชีพให้กับ
สตรีทีเ่ข้าร่วมโครงการ

10,000      องค์การ     
บริหารส่วนต าบล

โพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนต าบล
โพธิเ์ก้าต้น

จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชนในต าบล กลุ่ม
อาชีพ หรือประชาชน
โดยทัว่ไปเพือ่มีอาชีพและมี
รายได้เพิม่ขึ้น

10,000      องค์การ     
บริหารส่วนต าบล

โพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

        2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 18



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 บริหารจัดการดา้นท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์

          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 โครงการอบรมและส่งเสริม

เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
อบรมและส่งเสริมการปลูก
พืชอินทรีย์แก่เกษตรกรใน
ต าบล

15,000           องค์การ     
บริหารส่วน  

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมให้ความรู้
การผลิตปุย๋ชีวภาพและ
ฮอร์โมนสูตรต่าง ๆ เพือ่เพิม่
ผลผลิตทางการเกษตร

อบรมและฝึกการผลิตปุย๋ใช้
ทางการเกษตร ลดต้นทุน
การผลิต และสร้างความ
ปลอดภัยแก่เกษตรและ
ผู้บริโภค

12,000           องค์การ     
บริหารส่วน  

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การส่งเสริมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

อบรมให้ความรู้ในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

10,000    องค์การ     
บริหารส่วน  

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

     2.  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 19



37,000               

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 20



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 บริหารจัดการดา้นท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่1 เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์

           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. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดอบรม

มัคคุเทศก์น้อย พิพิธภัณฑ์
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นวัดโคกหม้อ

จัดอบรมแก่เด็กและเยาวชน
ในการเผยแพร่แนะน า
พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดโคกหม้อ

10,000        องค์การ       
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

     2.  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 20



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

         3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
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 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ตามท้องถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

จัดต้ังศูนย์บริการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุตามท้อง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

8,000          องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

2 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ตามท้องถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

จัดต้ังศูนย์บริการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุตามท้อง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

8,000          องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน
เพิม่ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

10,000        องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

    3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 21



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

         3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
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.

    3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 

4 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
เด็ก เยาวชน และ ประชาชน
ในการป้องกันและบรรเทา   
     สาธารณภัยเบือ้งต้น

จัดฝึกอบรมแก่เด็ก เยาวชน
ของสถานศึกษาในต าบล    
โพธิเ์ก้าต้นและประชาชนใน
เขตต าบลโพธิเ์ก้าต้น

10,000        องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 22



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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

30,000       องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมและ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
นักเรียนในสถานศึกษา

10,000       องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมสร้างความ
เข้มแข็งพัฒนาครอบครัว
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

อบรมให้ความรู้ในการพัฒนา
สถาบันครอบครัวให้มีความ
เข้มแข็ง

10,000       องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

4 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเบือ้งต้น

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแก่ ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วนต าบล และ
ประชาชนโดยทัว่ไปทีส่นใจ

10,000    องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น และพืน้ทีใ่น

ต าบล

ส านักปลัด

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 23



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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.

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

5 โครงการอบรมประชาชน
ในการมีส่วนร่วมกับการ
บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเสนอ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิเ์ก้าต้น

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการมีส่วนร่วมกับการ
บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล และเสนอแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น

    20,000     องค์การ      
บริหารส่วนต าบล 

โพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

6 โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านสัญจร
พบประชาชน

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
สัญจรพบประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน

30,000     พืน้ทีใ่นต าบล   
โพธิเ์ก้าต้น  หมู่ที่

 1 - 13

ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 24



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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

จัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล
 13 หมู่บ้าน ผู้น าชุมชน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนโดยทัว่ไป

100,000      องค์การ     
บริหารส่วนต าบล

โพธิเ์ก้าต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาฯ

2 โครงการอบรมเด็ก 
เยาวชนเพือ่สร้างทักษะ
ความช านาญทาง
ด้านกีฬา

อบรมเยาวชนสร้างทักษะความ
ช านาญทางด้านกีฬา

10,000        องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาฯ

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 25



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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 เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพแก่

ผู้สูงอายุ
14,640,000 องค์การบริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น
ส านักปลัด

2 เบีย้ยังชีพความพิการ เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพแก่คน
พิการ

3,072,000    องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่จ่ายเป็นเบีย้แก่ผู้ป่วย
เอดส์

48,000        องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
และผู้ดูแลผู้สูงอายุ

อบรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ

120,000      องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 26



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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.

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 

5 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่
ใจสุขภาพ

อบรมส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ

10,000        องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

6 โครงการอบรมพัฒนา
ความรู้บทบาทสตรีต าบล
โพธิเ์ก้าต้น

อบรมและพัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตรีในต าบลให้มี
ความเท่าเทียมกัน

10,000        องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

7 โครงการอบรมให้ความรู้
การด าเนินชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ 
และผู้ดูแลผู้พิการ

อบรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการและส่งเสริม
อาชีพให้ผู้พิการ และผู้ดูแล
ผู้พิการ

10,000        องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 27



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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 คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัตน วรขัตติยราชนารี

อบรมให้ความรู้และร่วมกัน
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตร์
ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัตน 
วรขัตติยราชนารี

100,000      องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

อบรมให้ความรู้และร่วมกัน
รณรงค์ควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

10,000        องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
สาธารณสุขฯ

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 28



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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.

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 

3 อุดหนุนส าหรับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน เพือ่
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปี 2563

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขประจ าปี 2563

260,000    องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
สาธารณสุขฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 29



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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       - เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป)ี 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 323,400
 บาท                  - เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
3-5 ป)ี ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
44,070 บาท       - เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 112,200 บาท

479,670          องค์การ   
 บริหารส่วน 
  ต าบลโพธิ ์ 

เก้าต้น

กองการศึกษาฯ

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 30



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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.

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

2 โครงการจัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในระหว่างปิด
ภาคเรียน

จัดอบรมอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร 
ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้แก่เด็ก
และเยาวชนตามความสนใจ

10,000            องค์การ   
 บริหารส่วน 
  ต าบลโพธิ ์ 

เก้าต้น

กองการศึกษาฯ

3 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย

จัดอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษาที่
ศึกษานอกระบบภายในต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

           5,000    องค์การ   
 บริหารส่วน 
  ต าบลโพธิ ์ 

เก้าต้น

กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 31



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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.

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เช่น โครงการสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรม
เยี่ยมบ้าน กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
 กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ความเป็นไทย เช่น กิจรรม
ท าบุญตักบาตร วันวิสาขบูชาวัน
อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา  กิจกรรม
ไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวัน
ลอยกระทง กิจกรรมวันพ่อ  โครงการ
จัดแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก เช่น 
กิจกรรมศูนย์ 3 วัย กิจกรรมเทีย่ว
เวียงชมวัง กิจกรรมทัศนศึกษา ฯลฯ  
เป็นต้น

25,000            องค์การ   
 บริหารส่วน 
  ต าบลโพธิ ์ 

เก้าต้น

กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 32



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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.

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

5 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับ
โรงเรียนภายในต าบลโพธิเ์ก้าต้น

70,000            องค์การ   
 บริหารส่วน 
  ต าบลโพธิ ์ 

เก้าต้น

กองการศึกษาฯ

6 โครงการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพือ่การ
ส่ือสารนอกห้องเรียน

จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ และฝึก
ทักษะการปฏิบัติ การสนทนา โต้ตอบ
ภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชน และ
ประชาชนผู้ทีส่นใจ

10,000            องค์การ   
 บริหารส่วน 
  ต าบลโพธิ ์ 

เก้าต้น

กองการศึกษาฯ

7 โครงการอบรมเพิม่
ทักษะวิชาการและ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ
เด็กนักเรียน

จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของเด็กนักเรียนภายในต าบล

10,000            องค์การ   
 บริหารส่วน 
  ต าบลโพธิ ์ 

เก้าต้น

กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 33



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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.

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

8 โครงการพัฒนาวิชาชีพ
ครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ส่งครูเข้ารับการอบรมส่งเสริมความรู้
และพัฒนาศักยภาพ ในการสอนแก่
เด็กนักเรียน

8,000              องค์การ   
 บริหารส่วน 
  ต าบลโพธิ ์ 

เก้าต้น

กองการศึกษาฯ

9 ค่าอาหารเสริม (นม) 
เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) เด็กปฐมวัย 
ส าหรับ ศพด.อบต.โพธิ์
เก้าต้น และค่าอาหาร
เสริม (นม) เด็ก
ประถมศึกษาส าหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

 เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก
ปฐมวัย ส าหรับ ศพด.อบต.โพธิเ์ก้าต้น
 และค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก
ประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.

1,009,837       องค์การ   
 บริหารส่วน 
  ต าบลโพธิ ์ 

เก้าต้น

กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 34



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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.

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

10 เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็ก
ประถมศึกษาส าหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ในสังกัด อบต.โพธิเ์ก้าต้น

เพือ่อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในสังกัด อบต.โพธิเ์ก้าต้น

1,844,000       องค์การ   
 บริหารส่วน 
  ต าบลโพธิ ์ 

เก้าต้น

กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 35



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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 าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการอบรมส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การแสดงลิเก

จัดฝึกอบรมการแสดงลิเก
ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทีส่นใจ

10,000          องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการอบรมส่งเสริม
การบริหารจัดการสภา
เด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์
เก้าต้น

จัดอบรมให้กับสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลโพธิเ์ก้าต้นเป็น
กิจกรรมส่งเสริมเด็กและ
เยาวชน

5,000            องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการอบรมส่งเสริม
การจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย

จัดอบรมเผยแพร่ความรู้
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้แก่เด็กและ
เยาวชนตลอดจนประชาชน
โดยทัว่ไป

10,000          องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 36



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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.

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

5 โครงการจัดงานเทศกาล
วันสงกรานต์ วัน
ครอบครัว และวันผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมงานสงกรานต์ 
โดยให้ผู้สูงอายุในต าบลเข้า
ร่วมกิจกรรมรดน้ าด าหัว ขอพร

100,000        องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวันส าคัญต่างๆ 
ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่แสดง
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

10,000          องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

7 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร28 กรกฎาคม

จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่แสดง
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

30,000          องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 37



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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.

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

8 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม

จัดกิจกรรมถวายพระพร ใน
วันที ่12 สิงหาคม

20,000          องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิ ์เก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

9 โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ 
ศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสืบทอดและท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา

13,000          องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

10 โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันมาฆบูชา

จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสืบทอดและท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา

2,000            องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 38



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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.

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

11 โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ 
ศาสนาเนื่องในวันวิสาขบู
ชา

จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสืบทอดและท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา

2,000            องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

12 โครงการสรรหาเชิดชู
บุคคลทีส่ร้างสรรค์
คุณประโยชน์แก่ท้องถิ่น

คัดเลือกบุคคล และจัดท าโล่
พร้อมประกาศเกียรติคุณ 
ให้แก่บุคคลทีส่ร้างความดี
ให้แก่ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

3,000            องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิ ์เก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

13 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน

จัดกิจกรรมถวายพระพร ใน
วันที ่3 มิถุนายน

      30,000     องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิ ์เก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 39



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่3 เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

        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.

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

14 โครงการอบรมหมู่บ้าน
คุณธรรมและหมู่บ้านศีล 5

จัดอบรมหมู่บ้านคุณธรรม
รักษาศีล 5 ให้กับประชาชน
ให้ต าบล

10,000          องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิ ์เก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

15 โครงการสนับสนุนการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการจ้างเหมาการแสดง
ละครลิงจัดตกแต่งไฟฟ้า 
บริเวณบ้าน   วิชาเยนทร์

40,000      บ้านวิชาเยนทร์ กอง
การศึกษาฯ

16 อุดหนุนจังหวัดลพบุรีใน
โครงการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช

เพือ่อุดหนุนจังหวัดลพบุรีใน
โครงการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

28,000      อุดหนุนจังหวัด
ลพบุรี

กอง
การศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 40



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มปีระสิทธิภาพ

            5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป
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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การเลือกต้ังผู้น าท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ทัง้
กรณีครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง หรือกรณีเลือกต้ัง
ซ่อม

200,000     องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

ส านักปลัด

2 โดรงการจัดงานและ
นิทรรศการวันท้องถิ่นไทย

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการโครงการจัด
งานและนิทรรศการวัน
ท้องถินไทย

15,000       องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของ
เจ้าหน้าทีท่้องถิ่น ผู้น า
ท้องที ่และผู้ทีม่ีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิเ์ก้าต้น

เพือ่จ่ายเป็นโครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานของ
เจ้าหน้าทีท่้องถิ่น ผู้น า
ท้องทีแ่ละผู้ทีม่ีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิเ์ก้าต้น

300,000     ตามทีผู้่จัด
โครงการ
ก าหนด

ส านักปลัด

5.  ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างการเมอืงและการบริหารองค์การให้มปีระสิทธิภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 41



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มปีระสิทธิภาพ

        5.2 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 โครงการต่อเติมอาคาร

ส านักงานช่วงห้องส านัก
ปลัดและห้องกิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 9 
เมตร คิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 36 ตารางเมตร ตาม
รูปแบบและรายละเอียด
องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิเ์ก้าต้น

500,000     องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น

กองช่าง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

5.  ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างการเมอืงและการบริหารองค์การให้มปีระสิทธิภาพ

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 42



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่4 การบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยืน

       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 โครงการจัดงานท าดีด้วย

หัวใจ คืนน  าใสให้แม่น  า
ล าคลอง

ประชาชนในต าบลโพธิเ์ก้าต้น 
ร่วมกิจกรรมดูแลรักษาแม่น  า 
ล าคลองในพื นทีต่ าบล

10,000    องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น และพื นทีใ่น

ต าบล

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการร่วมใจพัฒนา
รักษาส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในต าบลโพธิเ์ก้าต้น
ร่วมกิจกรรมร่วมใจพัฒนา 
รักษาส่ิงแวดล้อมในพื นทีต่ าบล

10,000    องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น และพื นทีใ่น

ต าบล

กอง
สาธารณสุขฯ

6.  ยุทธศาสตร์ที ่6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 43



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดลพบุรี ที ่4 การบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยืน

       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 โครงการบริหารจัดการ

ขยะและส่ิงแวดล้อม
อบรมให้ความรู้ในการ
บริหารจัดการขยะและ
ส่ิงแวดล้อม

10,000      องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น และพืน้ทีใ่น

ต าบล

กอง
สาธารณสุขฯ

6.  ยุทธศาสตร์ที ่6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 44



 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (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 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 1.) สามารถดูดฝุ่นและน้้า 14,000 ส้านักงาน ส้านักปลัด
ลิตร จ้านวน 1 เคร่ือง 2.) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ อบต.

โพธิเ์ก้าต้น
2 ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 1.) มีหูล้ินชัก 7,900 ส้านักงาน ส้านักปลัด

จ้านวน 1 ตู้ 2.) คุณสมบัติตามมาตรฐาน อบต.
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โพธิเ์ก้าต้น

บัญชสีรุปจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าตน้ อ าเภอเมอืงลพบุรี จังหวัดลพบุรี

     1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

รายละเอียดของครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ล าดบั
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 แบบ ผด.02/1 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุ ีหนา้ที ่45



2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (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 กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล 1.) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 80,000 ส้านักงาน ส้านักปลัด
จ้านวน 1 เคร่ือง แบบ SLR ทีส่ามารถถอดเปล่ียน อบต.

เลนส์ได้ โพธิเ์ก้าต้น
2.) เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอลความละเอียด 40
ล้านพิกเซลหรือดีกว่า
3.) เป็นกล้องถ่ายภาพชนิดฟูลเฟรม
4.) ใช้เซ็นเซอร์รับภาพแบบ 
R CMOS ฟูลเฟรม 35 มม.
ขนาดไม่น้อยกว่า 35.9x24 มม.
ความละเอียดไม่น้อยกว่า
40 ล้านพิกเซล
5.) ขนาดภาพไม่น้อยกว่า
7,952 x 4,472 พิกเซล
6.) ต้ังค่าความไวแสง (ISO) ได้
ต้ังแต่ 100 ถึง 32,000 
และปรับเพิม่ได้สูงสุดถึง ISO
102400 หรือมากกว่า ฯลฯ

     1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุ ีหนา้ที ่46



 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (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 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 1.) เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 ส้านักงาน กองคลัง
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ อบต.
(Ink Tank Printer) (Ink Tank Printer) โพธิเ์ก้าต้น
จ้านวน 1 เคร่ือง จากโรงงานผู้ผลิต

2.) มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
3.) มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
สีขาวด้าส้าหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ8.8 ภาพต่อนาท(ีipm)
4.) มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
สีส้าหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาท ี (ipm)
5.) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  ฯลฯ

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     1.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุ ีหนา้ที ่47



 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (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.

2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 1.) มีความละเอียดในการพิมพ์ 8,900 ส้านักงาน กองคลัง
LED ขาวด้าชนิด Network ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi อบต.
แบบที ่1 (28 หน้า/นาท)ี 2.) มีความเร็วในการพิมพ์ โพธิเ์ก้าต้น
จ้านวน 1 เคร่ือง ส้าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 

28 หน้าต่อนาท ี(ppm)
3.) สามารถพิมพ์เอกสารกลับ
หน้าอัตโนมัติได้
4.) มีหน่วยความทรงจ้า
(Memory) ขนาดไม่น้อย128 MB
5.) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า
จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ 
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE802.11b,g,n) ได้ฯลฯ

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     1.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุ ีหนา้ที ่48



 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (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 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1.) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 19,000 ส้านักงาน ส้านักปลัด
เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 2.) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  อบต.
จ้านวน 2 เคร่ือง          1.4 แรงม้า โพธิเ์ก้าต้น
ราคาเคร่ืองละ 9,500 บาท 3.) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย

กว่า 30 ซีซี
4.) พร้อมใบมีด

 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (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 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1.) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบ 19,000 ส้านักงาน กองสาธารณสุขฯ
จ้านวน 2 เคร่ือง สะพาย อบต.
ราคาเคร่ืองละ 9,500 บาท  2.) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  โพธิเ์ก้าต้น

1.4 แรงม้า
3.) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30 ซีซี
4.) พร้อมใบมีด

4.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
     1.4. แผนงานเคหะและชมุชน (งานก าจัดขยะมลูฝอย)

4.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

     1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุ ีหนา้ที ่49



 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (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 เล่ือยโซ่ยนต์ จ้านวน 1 1.) ปริมาตรกระบอกสูบ 45.4 ซีซี 40,000 ส้านักงาน ส้านักปลัด
เคร่ือง 2.) ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์   อบต.

3.1 แรงม้า  โพธิเ์ก้าต้น
3.) เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
4.) แผ่นบังคับโซ่ ยาว 20 นิ้ว
5.) น้้าหนัก 4.8 กิโลกรัม
(เฉพาะเคร่ือง)
6.) ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ท

ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

5.  ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ
     1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุ ีหนา้ที ่50



 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (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 เคร่ืองฉีดน้้าแรงดันสูง 1.) ปริมาณน้้าออก 6 ลิตร/นาที 8,000 ส้านักงาน กองสาธารณสุขฯ
จ้านวน 1 เคร่ือง 2.) ก้าลังมอเตอร์ 1,600 วัตต์ อบต. (งานบ้าบัดน้้าเสีย)

3.) แรงดันน้้า 120 บาร์ โพธิเ์ก้าต้น

 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (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 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1.) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 868,000 ส้านักงาน กองสาธารณสุขฯ
1 ตัน จ้านวน 1 คัน  กระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,400  อบต.

ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด โพธิเ์ก้าต้น
ไม่ต้่ากว่า 11 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ
2.) แบบดับเบิล้แค็บ

7.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
     1.5 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

     1.4. แผนงานเคหะและชมุชน (งานก าจัดขยะมลูฝอย)
6.  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุ ีหนา้ที ่51



 
 

                                       
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
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  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น 
 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานฯ ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๔    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 

ว่าที่ร้อยตรี 
                                  (นิสติ   ปัญญา) 
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                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
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