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   ค ำน ำ 
 

แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕65                    
นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่การด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นแผนการด าเนินงาน (Action Plan) มีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นโดยรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาจากหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องไว้ด้วยกัน 

แผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒565                
ยังเป็นเครื่องมือ ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานการ
ประเมินผลทั้งนี้ยังท าให้การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่า งๆ                        
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหาร                  
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน /โครงการ                   
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นและสามารถตอบสนองความต้องการตลอดจน                  
เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
งำนแผนและงบประมำณ 

       ส ำนักปลัด 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร และงบประมำณ (แบบ ผด.01)        4-6 
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 ส่วนท่ี  ๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑  บทน ำ 
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  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
๑. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด                

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  มีความชัดเจนใน

การปฏิบัติมากขึ้น 
๓. เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ

ของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้เกิดการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
 

๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)  ข้อ ๒๖ โดยรายละเอียดมีดังนี้  
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 
๑ . คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนาของ                   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) ข้อ ๒7 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน                  
สามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 
 
 



    -หน้าที่ 2- 
 
จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนแผนภูมิ ได้ดังนี้ 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น         
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     

 

 

 

 

 

 

 ผู้บริหารท้องถิ่น        

 

 

 

 

 

    รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม 
 

   จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 

    เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงฯ ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ 

ประกำศใช้ 
 



    -หน้าที่ 3- 
 

๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

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

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบรีุเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุข
     ของบา้นเมือง
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จงัหวัดลพบรีุ ที่ 1 เพิ่มศักยภาพทาง
     เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
        1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบ  สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
             1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20 24.69 9,957,000.00       60.55 กองช่าง

รวม 20 24.69 9,957,000.00      60.55
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 บริหารจดัการด้านทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จงัหวัดลพบรีุ ที่ 1 เพิ่มศักยภาพทาง
     เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
        2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร
              2.1 แผนงานสังคมสังเคราะห์ 2 2.46 20,000.00           0.12 ส านักปลัด
              2.2 แผนงานการเกษตร 3 3.70 37,000.00           0.22 ส านักปลัด
              2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1.23 10,000.00           0.06 กองการศึกษาฯ

รวม 6 7.39 134,000.00        0.40

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น

  แบบ ผด.01 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี หน้าที่ 4



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบรีุเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุข
     ของบา้นเมือง
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จงัหวัดลพบรีุ ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทาง
     การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต       3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน
             3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 7.40 164,600.00         1.00 ส านักปลัด
             3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 7.40 110,000.00         0.66 ส านักปลัด
             3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 6.17 154,600.00         0.94 ส านักปลัด
             3.4 แผนงานสาธารณสุข 3 3.70 370,000.00         2.25 กองสาธารณสุขฯ

รวม 20 24.67 799,200.00        4.85
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบรีุเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุข
     ของบา้นเมือง
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จงัหวัดลพบรีุ ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทาง
     การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
       4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
            4.1 แผนงานการศึกษา 8 9.87 3,295,886.60       20.04 กองการศึกษาฯ
            4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 19 23.45 1,006,000.00       6.11 กองการศึกษาฯ

รวม 27 33.32 4,301,886.60     26.15

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี หน้าที่ 5



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบรีุเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุข
     ของบา้นเมือง
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จงัหวัดลพบรีุ ที่ 5 การบริหารจดัการ
      องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหม้ีประสิทธิภาพ
      5. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การใหม้ีประสิทธิภาพ
            5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 4 4.93 970,000.00         5.89 กองคลัง

รวม 4 4.93 970,000.00        5.89

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาลพบรีุเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุข
     ของบา้นเมือง
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จงัหวัดลพบรีุ ที่ 4 การบริหารจดัการทรัพยา
     ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ยัง่ยนื
      6. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
              6.1 แผนงานการเกษตร 2 2.46 20,000.00           0.12 กองสาธารณสุขฯ
              6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.46 260,000.00         1.58 กองสาธารณสุขฯ

รวม 4 4.92 280,000.00        1.70
รวมทั้งสิ้น 81 100.00 16,442,086.60   100

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี 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 โครงการก่อสร้างโครงหลังคา
เอนกประสงค์บริเวณศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 20 
เมตร คิดเปน็พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 
360 ตร.ม. ตามแบบ
มาตรฐานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

1,325,000 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ   
หมู่ที ่8

กองช่าง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชจี านวนโครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าตน้ อ าเภอเมอืงลพบุรี จังหวัดลพบุรี

    ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทีม่คุีณภาพและเพียงพอ
                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี หน้าที่ 7



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.2564 พ.ศ.2565

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที ่4 ต่อจากบา้น
ร้อยตรีสนอง สุดซอยและซอย
เข้าบา้นผู้ใหญ่เต็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.50-3.50 เมตร ยาว 83 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางตามสภาพพืน้ที่        
คิดเปน็พืน้ที่ 245.50 ตาราง
เมตร ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวงชนบท

147,000 หมู่ที ่4 ต่อจาก  
บา้นร้อยตรีสนอง   
สุดซอยและซอย
เข้าบา้นผู้ใหญ่เต็ก

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปดิ
ตระแกรงเหล็ก หมู่ที ่12     
สายภายในหมู่บา้น

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 144 
เมตร ตามแบบมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบล     
โพธิเ์ก้าต้น

437,000 หมู่ที ่12 สาย
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี หน้าที่ 8



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.2564 พ.ศ.2565

4 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที ่5 บริเวณ   
สายแยก ทล.3196-ทีจ่ดัรูป

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 110 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางตาม
สภาพพืน้ทีคิ่ดเปน็พืน้ที่ 440 
ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

273,000 หมู่ที ่5 บริเวณสาย
แยก ทล.3196-ที่
จดัรูป

กองช่าง

5 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่1 
บริเวณถนนสายกมล ปัน้เอี่ยม

จ านวน 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที ่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 245 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร คิดเปน็
พืน้ที ่857.5 ตารางเมตร 
ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 370 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร คิดเปน็
พืน้ที ่1,480 ตารางเมตร    
ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท

862,000 หมู่ที ่1 บริเวณ
ถนนสายกมล ปัน้
เอี่ยม

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี หน้าที่ 9



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.2564 พ.ศ.2565

6 โครงการซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก หมู่ที ่11 สายบา้น   
ปา้ต่อมถึงศาลาแดง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร คิดเปน็
พืน้ที่ 700 ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท

317,000 หมู่ที ่11 สายบา้น
ปา้ต่อมถึงศาลาแดง

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาทีพ่ักของประชาชน   
(ศาลาทีพ่ักโดยสารประจ าทาง) 
หมู่ที ่10

ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 
2.80 เมตร คิดเปน็พืน้ทีใ่ช้
สอย 6.44 ตารางเมตร

53,000  ศาลาทีพ่ักของ
ประชาชน (ศาลาที่
พักโดยสารประจ า
ทาง) หมู่ที ่10

กองช่าง

8 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1  
ซอยร่วมใจถึงบา้นอาจารย์ณรงค์

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.40 เมตร ยาว 60 
เมตร พร้อมบอ่พักฝาตะแกรง
เหล็ก จ านวน 5 บอ่ ตามแบบ
มาตรฐานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

123,000 หมู่ที ่1 ซอยร่วมใจ
ถึงบา้นอาจารย์ณรงค์

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี หน้าที่ 10



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.2564 พ.ศ.2565

9 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่3 
บริเวณริมถนนสายในหมู่บา้น

วางท่อขนาด 1.00 เมตร 
ยาว 416 เมตร พร้อมบอ่พัก
ฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 4 
บอ่ ตามแบบมาตรฐานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น

971,000 หมู่ที ่3 บริเวณ   
ริมถนนสายใน
หมู่บา้น

กองช่าง

10 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 
บริเวณคลองศาลาลอย

วางท่อขนาด 0.60 เมตร   
ยาว 100 เมตร พร้อมบอ่พัก
ฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 10 
บอ่ ตามแบบมาตรฐานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น

538,000 หมู่ที ่7 บริเวณ
คลองศาลาลอย

กองช่าง

11 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่8 
จากบา้นผู้ช่วยโชคถึงบา้นลุงเทีย่ง

วางท่อขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 96 เมตร พร้อมบอ่พักฝา
ตะแกรงเหล็ก จ านวน 9 บอ่ 
ตามแบบมาตรฐานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น

498,000 หมู่ที ่8 จากบา้น
ผู้ช่วยโชคถึงบา้นลุง
เทีย่ง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี หน้าที่ 11



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.2564 พ.ศ.2565

12 โครงการวางท่อระบายน้ า      
หมู่ที ่4 บริเวณริมถนนสาย
กลางหมู่บา้น

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 0.40 เมตร ยาว 460 
เมตร พร้อมบอ่พักฝาตระแกรง
เหล็ก จ านวน 40 บอ่ ตาม
แบบมาตรฐานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น

1,089,000 หมู่ที ่4 บริเวณริม
ถนนสายกลาง
หมู่บา้น

กองช่าง

13 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง 
หมู่ที ่5 สาย 1 ซอยบา้น
อาจารย์วรชัย ต่อจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถึงทางรถไฟ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,100 เมตร     
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร คิดเปน็
ปริมาตรลูกรัง 880 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวงชนบท 

452,000 หมู่ที ่5 สาย 1 
ซอยบา้นอาจารย์วร
ชัย ต่อจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถึงทางรถไฟ

กองช่าง

14 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง 
หมู่ที ่6 สายบา้นนายสมัย ชิตดี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร คิดเปน็
ปริมาตรลูกรัง 320 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวงชนบท

164,000 หมู่ที ่6 สายบา้น
นายสมัย ชิตดี

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี หน้าที่ 12



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.2564 พ.ศ.2565

15 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก หมู่ที ่9 สายแยก      
ลบ 4021

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 320 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร คิดเปน็
พืน้ที่ 1,280 ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท

368,000 หมู่ที ่9 สายแยก 
ลบ 4021

กองช่าง

16 โครงการติดต้ังไฟ้ฟ้าสาธารณะ
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที ่13    
สายบา้นนายสุวรรณ ล้ิมไพบลูย์

จ านวน 10 ต้น ตามแบบ
มาตรฐานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

468,000 หมู่ที ่13 สายบา้น
นายสุวรรณ ล้ิม
ไพบลูย์

กองช่าง

17 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที ่5 
บริเวณคลองชลประทาน 21 
ขวาฝ่ังซ้าย

จ านวน 10 ต้น ตามแบบ
มาตรฐานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

468,000 หมู่ที ่5 บริเวณ
คลองชลประทาน 
21 ขวา ฝ่ังซ้าย

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี หน้าที่ 13



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.2564 พ.ศ.2565

18 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที ่7 
บริเวณทางเข้าวัดธรรมมิกาวาส
ฝ่ังถนนลพบรีุ-บา้นแพรก

จ านวน 10 ต้น ตามแบบ
มาตรฐานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

468,000 หมู่ที ่7 บริเวณ
ทางเข้าวัดธรรมมิกา
วาส ฝ่ังถนนลพบรีุ-
บา้นแพรก

กองช่าง

19 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที ่8      
ต่อจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โพธิเ์ก้าต้น

จ านวน 10 ต้น ตามแบบ
มาตรฐานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

468,000 หมู่ที ่8 ต่อจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กองช่าง

20 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที ่9 
บริเวณถนนสายหนองหม้อแกง

จ านวน 10 ต้น ตามแบบ
มาตรฐานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

468,000 หมู่ที ่9 บริเวณ
ถนนสายหนองหม้อ
แกง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี หน้าที่ 14



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

             2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.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
อาชีพหรือประชาชน
โดยทัว่ไปเพือ่มีอาชีพและมี
รายได้เพิม่ขึ้น

10,000       องค์การ     
บริหารส่วนต าบล

โพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

        2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 15



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมและส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน

อบรมและส่งเสริมการปลูกพืช
อินทรีย์แก่เกษตรกรในต าบล

15,000             องค์การ     
บริหารส่วน  

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ผลิตปุย๋ชีวภาพและฮอร์โมน
สูตรต่าง ๆ เพือ่เพิม่ผลผลิต
ทางการเกษตร

อบรมและฝึกการผลิตปุย๋ใช้
ทางการเกษตร ลดต้นทุนการ
ผลิต และสร้างความปลอดภัย
แก่เกษตรและผู้บริโภค

12,000             องค์การ     
บริหารส่วน  

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

อบรมให้ความรู้ในการส่งเสริม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

10,000    องค์การ     
บริหารส่วน  

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

     2.  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 16



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 โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์
น้อย พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
วัดโคกหม้อ

จัดอบรมแก่เด็กและเยาวชน
ในการเผยแพร่แนะน า
พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดโคกหม้อ

10,000         องค์การ       
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

     2.  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 17



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 โครงการจัดต้ังชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบล    
โพธิเ์ก้าต้น

จัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น

95,000         องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

2 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการและ
ด่านชุมชนป้องกันและลด
อุบัติเหตุตามท้องถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

จัดต้ังศูนย์บริการและด่าน
ชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ตามท้องถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

24,800         องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

3 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการและ
ด่านชุมชนป้องกันและลด
อุบัติเหตุตามท้องถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

จัดต้ังศูนย์บริการและด่าน
ชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ตามท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

24,800         องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

    3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ  แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 18



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.2564 พ.ศ.2565

แบบ  แบบ ผด.02 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวน    
เพิม่ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน    
ด้านการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย

ฝึกอบรมทบทวนเพิม่ศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

10,000         องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

5 โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
เยาวชน และ ประชาชนใน
การป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยเบือ้งต้น

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการอบรม
ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และ
 ประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเบือ้งต้น

10,000         องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 19



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.2564 พ.ศ.2565

แบบ  แบบ ผด.02 

6 อุดหนุนอปท.เพือ่จ่ายตาม
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของอปท. (สถานทีก่ลาง)

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกล าพาน ตามโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานทีก่ลาง) 
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

20,000         องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 20



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 โครงการอบรมและรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด
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

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
แก่ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน
ส่วนต าบล และประชาชน
โดยทัว่ไปทีส่นใจ

10,000          องค์การ      
บริหารส่วนต าบล 

โพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 21



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.2564 พ.ศ.2565

 แบบ ผด.02 

5 โครงการอบรมประชาชนใน
การมีส่วนร่วมกับการ
บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล และเสนอแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การมีส่วนร่วมกับการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล และ
เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
เก้าต้น

      20,000     องค์การ      
บริหารส่วนต าบล 

โพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

6 โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้านสัญจรพบประชาชน

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
สัญจรพบประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน

30,000          พืน้ทีใ่นต าบล   
      โพธิเ์ก้าต้น    
     หมู่ที ่1 - 13

ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 22



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

        3.3 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 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

อบรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ

114,600        องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย    
ใส่ใจสุขภาพ

อบรมส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ

10,000          องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมพัฒนา
ความรู้บทบาทสตรี       
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

อบรมและพัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตรีในต าบลให้มี
ความเท่าเทียมกัน

10,000          องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 23



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

        3.3 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.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 

4 โครงการอบรมให้ความรู้
การด าเนินชีวิตและส่งเสริม
อาชีพของผู้พิการ และ
ผู้ดูแลผู้พิการ

อบรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการและส่งเสริม
อาชีพให้ผู้พิการ และผู้ดูแล
ผู้พิการ

10,000          องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

5 โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าทีข่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000          องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 24



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

        3.4 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     
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี

อบรมให้ความรู้และร่วมกัน
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตร์   ตรา
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัตน วรขัตติย
ราชนารี

100,000       องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

อบรมให้ความรู้และร่วมกัน
รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

10,000         องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
สาธารณสุขฯ

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต และความสงบเรียบร้อยของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 25



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

        3.4 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.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 

3 อุดหนุนส าหรับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน     
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปี 2565

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปี 2565

260,000    องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
สาธารณสุขฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 26



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

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           --

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ  
สนุนสนุนค่าใข้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย       
(อายุ 3-5 ป)ี ศูนย์พัฒนาเด็ก        -
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
(ค่าจัดการเรียน การสอน/ รายหัว)

444,600        องค์การ    
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 27



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.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 

2 โครงการจัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในระหว่างปิด
ภาคเรียน

จัดอบรมอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร 
ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้แก่เด็ก
และเยาวชนตามความสนใจ

10,000          องค์การ    
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย

จัดอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษาที่
ศึกษานอกระบบภายในต าบล       
โพธิเ์ก้าต้น

         5,000    องค์การ    
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 28



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.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการต่างๆใน ศพด.
เช่น โครงการสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรม
เยี่ยมบ้าน กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นไทย 
เช่น กิจรรมท าบุญตักบาตร วันวิ
สาขบูชาวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา
 ฯลฯ

25,000          องค์การ    
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการอบรมเพิม่
ทักษะวิชาการและ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ
เด็กนักเรียน

จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของเด็กนักเรียนภายในต าบล

10,000          องค์การ    
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

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.

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 

6 โครงการพัฒนาวิชาชีพ
ครูสังกัดศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก

ส่งครูเข้ารับการอบรมส่งเสริมความรู้
และพัฒนาศักยภาพ ในการสอนแก่
เด็กนักเรียน

8,000            องค์การ    
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

7 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัว 
(อาหารเสริมนม) เด็ก
ปฐมวัย ส าหรับ ศพด.
อบต.โพธิเ์ก้าต้น และ
ค่าอาหารเสริม (นม) 
เด็กประถม ศึกษา
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด
 สพฐ.

 เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
เด็กปฐมวัย ส าหรับ ศพด.อบต.    
โพธิเ์ก้าต้น และค่าอาหารเสริม (นม) 
เด็กประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.

985000    องค์การ    
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

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.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 

8 เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กประถม 
ศึกษาส าหรับโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.ในสังกัด 
อบต.โพธิเ์ก้าต้น

เพือ่อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในสังกัด อบต.โพธิเ์ก้าต้น

1,818,600     องค์การ    
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กอง
การศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 31



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

กองการศึกษาฯ

2 โครงการอบรมส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การแสดงลิเก

จัดฝึกอบรมการแสดงลิเกให้กับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนที่
สนใจ

10,000           องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กองการศึกษาฯ

3 โครงการอบรมส่งเสริมการ
บริหารจัดการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลโพธิเ์ก้าต้น

จัดอบรมให้กับสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลโพธิเ์ก้าต้นเป็น
กิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน

5,000             องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กองการศึกษาฯ

4 โครงการอบรมส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย

จัดอบรมเผยแพร่ความรู้
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้แก่เด็กและเยาวชน
ตลอดจนประชาชนโดยทัว่ไป

10,000           องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กองการศึกษาฯ

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 32



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.2564 พ.ศ.2565

 แบบ ผด.02 

5 โครงการจัดงานเทศกาลวัน
สงกรานต์ วันครอบครัว 
และวันผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมงานสงกรานต์ โดย
ให้ผู้สูงอายุในต าบลเข้าร่วม
กิจกรรมรดน  าด าหัว ขอพร

100,000         องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กองการศึกษาฯ

6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวันส าคัญต่างๆ 
ของสถาบันพระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่แสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

10,000           องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กองการศึกษาฯ

7 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม

จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่แสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

30,000           องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 33



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.2564 พ.ศ.2565

 แบบ ผด.02 

8 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม

จัดกิจกรรมถวายพระพร ใน
วันที ่12 สิงหาคม

20,000           องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิ ์เก้าต้น

กองการศึกษาฯ

9 โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ 
ศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสืบทอดและท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา

13,000           องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กองการศึกษาฯ

10 โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
มาฆบูชา

จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสืบทอดและท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา

2,000             องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 34



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.2564 พ.ศ.2565

 แบบ ผด.02 

11 โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ 
ศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสืบทอดและท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา

2,000             องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กองการศึกษาฯ

12 โครงการสรรหาเชิดชู
บุคคลทีส่ร้างสรรค์
คุณประโยชน์แก่ท้องถิ่น

คัดเลือกบุคคล และจัดท าโล่
พร้อมประกาศเกียรติคุณ ให้แก่
บุคคลทีส่ร้างความดีให้แก่ต าบล
โพธิเ์ก้าต้น

3,000             องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิ ์เก้าต้น

กองการศึกษาฯ

13 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชิน3ี มิถุนายน

จัดกิจกรรมถวายพระพร ใน
วันที ่3 มิถุนายน

       30,000     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.

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 แบบ ผด.02 

14 โครงการอบรมหมู่บ้าน
คุณธรรมและหมู่บ้านศีล 5

จัดอบรมหมู่บ้านคุณธรรมรักษา
ศีล 5 ให้กับประชาชนให้ต าบล

10,000           องค์การ     
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิ ์เก้าต้น

กองการศึกษาฯ

15 โครงการสนับสนุนการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

ให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การจ้างเหมาการแสดงละครลิง
จัดตกแต่งไฟฟ้า บริเวณบ้าน   
วิชาเยนทร์

40,000       บ้านวิชาเยนทร์ กองการศึกษาฯ

16 อุดหนุนจังหวัดลพบุรีใน
โครงการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เพือ่อุดหนุนจังหวัดลพบุรีใน
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช

28,000       อุดหนุนจังหวัด
ลพบุรี

กองการศึกษาฯ

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.2564 พ.ศ.2565

 แบบ ผด.02 

17 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ร่วมกับโรงเรียนภายในต าบล   
 โพธิเ์ก้าต้น

70,000          องค์การ    
บริหารส่วน   

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กองการศึกษาฯ

18 โครงการจัดงานแข่งขัน
กีฬาสีภายในต าบลต้านภัย
ยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  
ต าบล 13 หมู่บ้าน ผู้น าชุมชน 
เด็กเยาวชน และประชาชน
โดยทัว่ไป

100,000        องค์การ     
บริหารส่วนต าบล

โพธิเ์ก้าต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาฯ

19 โครงการอบรมเด็ก เยาวชน
เพือ่สร้างทักษะความ
ช านาญทางด้านกีฬา

อบรมเยาวชนสร้างทักษะ    
ความช านาญทางด้านกีฬา

10,000          องค์การ     
บริหารส่วน    
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

กองการศึกษา
 ศาสนาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 37



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 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังผู้น าท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ทัง้กรณี
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
หรือกรณีเลือกต้ังซ่อม

150,000    องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น

ส านักปลัด

2 โครงการจัดงานและ
นิทรรศการวันท้องถิ่นไทย

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการจัดงาน
และนิทรรศการวันท้องถินไทย

15,000      องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

เก้าต้น

ส านักปลัด

5.  ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างการเมอืงและการบริหารองค์การให้มปีระสิทธิภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 38



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.

5.  ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างการเมอืงและการบริหารองค์การให้มปีระสิทธิภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 

3 โครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ผู้น าท้องที ่และผู้ที่
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น

เพือ่จ่ายเป็นโครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานของ
เจ้าหน้าทีท่้องถิ่น ผู้น าท้องที่
และผู้ทีม่ีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น

300,000    ตามทีผู้่จัด
โครงการก าหนด

ส านักปลัด

4 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมการรักษาวินัย
และความโปร่งใสในการ
ท างานส าหรับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

เพือ่จ่ายเป็นโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมการรักษา
วินัยและความโปร่งใสในการ
ท างานส าหรับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

20,000 ตามทีผู้่จัด
โครงการก าหนด

ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 39



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     องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น และ

พื นทีใ่นต าบล

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการร่วมใจพัฒนา
รักษาส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในต าบลโพธิเ์ก้าต้น
ร่วมกิจกรรมร่วมใจพัฒนา 
รักษาส่ิงแวดล้อมในพื นทีต่ าบล

10,000     องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น และ

พื นทีใ่นต าบล

กอง
สาธารณสุขฯ

6.  ยุทธศาสตร์ที ่6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์ก้าต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวดัลพบรีุ หน้าที่ 40



 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 เกา้อี้ท างาน 1.) เกา้อี้บุด้วยหนัง  2,500 ส านักงาน ส านักปลัด
จ านวน 1 ตัว 2.) เท้าแขนบุนวม อบต.

3.) สามารถปรับระดับสูงต  าได้ โพธิ์เกา้ต้น

4.) มล้ีอเลื อน
2 เกา้อี้ท างาน 1.) เกา้อี้บุด้วยหนัง เกรด Premium 7,500 ส านักงาน ส านักปลัด

นักบริหารงานท้องถิ น 2.) เท้าแขนบุนวม อบต.

จ านวน 1 ตัว 3.) สามารถปรับระดับสูงต  าได้ โพธิ์เกา้ต้น

3 เครื องท าลายเอกสาร 1.) เป็นแบบท าลายขั้นต  าต่อคร้ัง 29,900 ส านักงาน ส านักปลัด
แบบตัดตรง คร้ังละ 20 แผ่น 2.) ขนาดกระดาษหลังท าลายกว้าง อบต.

จ านวน 1 เครื อง ไมเ่กนิกว่า 4 มลิลิเมตร โพธิ์เกา้ต้น

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารสว่นต าบลโพธิ์เก้าตน้ อ าเภอเมอืงลพบรุี จงัหวัดลพบรุี

     1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

ล าดบั
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รายละเอียดของครุภณัฑ์ครุภณัฑ์

  แบบ ผด.02/1 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น อ าเภอเมอืงลพบรีุ จงัหวัดลพบรีุ หนา้ที  42



 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โต๊ะประชุมพร้อมเกา้อี้ โต๊ะประชุม 25,000 ส านักงาน ส านักปลัด
จ านวน 1 ชุด 1.) เสาท่อกลม 2นิ้ว หนา 1.2 มม. อบต.

2.) ขาบนแผ่นเหล็กหนา 1.0 มม.  โพธิ์เกา้ต้น

3.) ขาล่างแผ่นเหล็กหนา 1.0 มม.
4.) ฝาปิดขาแผ่นเหล็กหนา 1.0 มม.
5.) รูเจาะกลม 5 มม. 
6.) ขาปรับระดับกรณีพืน้ไมเ่รียบ
เกา้อี้
1.) เกา้อี้รับรองโครงขาเหล็กรูปตัวซี  
2.) เบาะหนัง พีวีซี เกรดA
3.) ขนาด 58x62x92 ซม. 

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
     1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น อ าเภอเมอืงลพบรีุ จงัหวัดลพบรีุ หนา้ที  43



 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 เกา้อี้ท างาน 1.) เกา้อี้บุด้วยหนัง  10,000 ส านักงาน กองคลัง
จ านวน 4 ตัว 2.) เท้าแขนบุนวม อบต.

3.) สามารถปรับระดับสูงต  าได้ โพธิ์เกา้ต้น

ตัวละ 2,500 บาท

     1.2 แผนงานบริหารงานคลงั

ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น อ าเภอเมอืงลพบรีุ จงัหวัดลพบรีุ หนา้ที  44



 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 ตู้เกบ็เอกสารส านักงาน 1.) ตู้เอกสารเหล็ก 18,000 ส านักงาน กอง
บานเลื อนกระจก 2.) บานเลื อน-กระจกใส ขนาด 4 ฟุต  อบต. การศึกษา
จ านวน 4 ตู้ 3.) มกีญุแจล็อค 1 ชุด โพธิ์เกา้ต้น

ราคาตู้ละ 4,500 บาท
2 เกา้อี้ท างาน 1.) เกา้อี้บุด้วยหนัง 2,500 ส านักงาน กอง

จ านวน 1 ตัว 2.) เท้าแขนบุนวม อบต. การศึกษา
3.) สามารถปรับระดับสูงต  าได้ โพธิ์เกา้ต้น
4.) มล้ีอเลื อน

     1.3 แผนงานการศึกษา
พ.ศ. 2564

รายละเอียดของครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ล าดบั

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น อ าเภอเมอืงลพบรีุ จงัหวัดลพบรีุ หนา้ที  45



 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โต๊ะท างาน 1.) โต๊ะท างาน ขนาดไมน่้อยกว่า 5 ฟุต 8,500 ส านักงาน กอง
จ านวน 1 ตัว 2.) ผลิตจากเหล็ก พ่นสี เคลือบสาร อบต. การศึกษา

ปกป้องสนิม โพธิ์เกา้ต้น
3.) ระบบกญุแจล็อค 3 ชั้น

2 เกา้อี้ท างาน 1.) เกา้อี้บุด้วยหนัง 2,500 ส านักงาน กอง
จ านวน 1 ตัว 2.) เท้าแขนบุนวม อบต. การศึกษา
(งานระดับกอ่นวัยเรียนและ 3.) สามารถปรับระดับสูงต  าได้ โพธิ์เกา้ต้น
ประถมศึกษา)

3 โต๊ะท างาน 1.) โต๊ะท างาน ขนาดไมน่้อยกว่า 5 ฟุต 8,500 ส านักงาน กอง
จ านวน 1 ตัว 2.) ผลิตจากเหล็ก พ่นสี เคลือบสาร อบต. การศึกษา
(งานระดับกอ่นวัยเรียนและ ปกป้องสนิม โพธิ์เกา้ต้น
ประถมศึกษา) 3.) ระบบกญุแจล็อค 3 ชั้น

     1.3 แผนงานการศึกษา

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
     1.3 แผนงานการศึกษา

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น อ าเภอเมอืงลพบรีุ จงัหวัดลพบรีุ หนา้ที  46



 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 เครื องพิมพ์แบบฉีดหมกึ 1.) มคีวามละเอยีดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า 4,300 ส านักงาน ส านักปลัด
พร้อมติดต้ังถังหมกึพิมพ์ กว่า 1,200 x 1,200dpi อบต.

จ านวน 1 เครื อง 2.) มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า โพธิ์เกา้ต้น

ส าหรับกระดาษ ขนาด A4
3.) สามารถใช้ได้กบั A4,
Letter, Legal และ Custom

 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 เครื องคอมพิวเตอร์ส าหรับ 1.) มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  22,000 ส านักงาน กองคลัง
งานประมวลผลแบบที  1 ไมน่้อยกว่า 6 แกนหลัก  อบต.

จ านวน 1 เครื อง 2.) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โพธิ์เกา้ต้น

หน่วยความจ า แบบ Cache Memory
3.) มหีน่วยประมวลผลเพื อแสดงภาพ

ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

          1.2 แผนงานบริหารงานคลงั

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์
          1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์

ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น อ าเภอเมอืงลพบรีุ จงัหวัดลพบรีุ หนา้ที  47



 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 เครื องพิมพ์แบบฉีดหมกึ 1.) มคีวามละเอยีดในการพิมพ์ 4,300 ส านักงาน ส านักปลัด
พร้อมติดต้ังถังหมกึพิมพ์ ไมน่้อยกว่า 1,200 x 1,200 อบต. งานป้องกนั

2.) มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ โพธิ์เกา้ต้น

กระดาษขนาดA4 ไมน่้อยกว่า 15 หน้า
ไมน่้อยกว่า 15 หน้า

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์
        1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 เครื องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 1.) มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 30,000 ส านักงาน กอง
ประมวลผลแบบที  2 ไมน่้อยกว่า 6  แกนหลัก อบต. ช่าง
จ านวน 1 เครื อง 2.) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โพธิ์เกา้ต้น

มหีน่วยความจ าแบบ Cache Memory
3.) มหีน่วยประมวลผลเพื อแสดงภาพ

ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น อ าเภอเมอืงลพบรีุ จงัหวัดลพบรีุ หนา้ที  49



 งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 ไฟฟ้าและวิทยุเครื องรับส่งวิทยุ 1.) ระบบ VHF/FM 24,000 ส านักงาน ส านักปลัด
ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 2.) ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์  อบต. งานป้องกนั
จ านวน 1 เครื อง ประกอบด้วย: ตัวเครื อง ไมโครโฟน โพธิ์เกา้ต้น

เสาอากาศ อปุกรณ์ติดต้ังครบชุด
2 ไฟฟ้าและวิทยุเครื องรับส่งวิทยุ 1.) ระบบ VHF/FM 28,000 ส านักงาน ส านักปลัด

ชนิดประจ าที  10 วัตต์ 2.) ขนาดก าลังส่ง 10  วัตต์ อบต. งานป้องกนั
จ านวน 1 เครื อง ประกอบด้วย: ตัวเครื อง เพาเวอร์ซัพพลาย โพธิ์เกา้ต้น

ไมโครโฟน
3 ไฟฟ้าและวิทยุเครื องรับส่งวิทยุ 1.) ระบบ VHF/FM 36,000 ส านักงาน ส านักปลัด

ชนิดมอืถือ 5 วัตต์ 2.) ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์ อบต. งานป้องกนั
จ านวน 3 เครื อง ประกอบด้วย: ตัวเครื อง แท่นชาร์ท โพธิ์เกา้ต้น

แบตเตอรี  1 กอ้น เสายาง เหล็กพับ

3. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
      1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดบั ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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