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 แผนการด าเนินงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการ กิจรรม ที่ด าเนินงานจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโพทะเล ซึ่งการจัดท าแผนดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ให้มีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และท าให้การติดตามและประเมินผลแผนมีความ
สะดวกสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น  

 อนึ่ง ในการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพทะเลในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
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ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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1. บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนการด าเนินงาน  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงาน 
 ประกอบกับ เทศบาลต าบลโพทะเล ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) โดยมีหลักคิดที่ว่า
ภายในยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแผนงานได้มากกว่าหนึ่งแผนงาน และภายใต้แผนงานหนึ่งจะมีโครงการ/
กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม จะต้องน าไปด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี 
 ดังนั้น การที่จะท าให้บรรลุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น เทศบาลจึงต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน ของ
เทศบาลต าบลโพทะเล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพ่ือก าหนดทิศทางและระยะเวลาการด าเนินงานของ
โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งการจัดท าแผนการด าเนินงานของ
เทศบาลนั้น ท าให้หน่วยงานภายในและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามโครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบได้
อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งงบประมาณประจ าปีนั้น ๆ ด้วย 
 แผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 2.1  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
 2.2  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 2.3  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลาทีช่ัดเจนและแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
 
3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา โดยโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
      1)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
      2)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก  แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 1 บทน า 
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      4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่

 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน  ทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แล้วเสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

แผนผังการจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 
                                                              
 

 
 
 
 

 
 
 
                                                  
        

                
 
 
 
 
 

                 
 
 

คณะกรรมการสนับสนนุการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนนิงาน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารทอ้งถิ่นให้ความเหน็ชอบ 

    ประกาศใช ้

 

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
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4. ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 4.1  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  จัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
 หากคาดว่าจะด าเนินการจัดท าไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด  ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 4.2  ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 4.1 แล้ว  หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน
ปีงบประมาณนั้น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  
นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเ พ่ิมเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1,2,3,4.........) 
 
5. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 5.1  ท าให้ทราบถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการ และระยะเวลา ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 
 5.2  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 5.3  ท าให้มีการประสานบูรณาการท างานกับหน่วยงาน  และการจ าแนกรายละเอียดได้รวดเร็ว 
 5.4  ท าให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.5  ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  มีความสะดวกสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
 5.6  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความประหยัด  ถูกต้อง  และเป็นระเบียบแบบแผน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด 01) เป็นบัญชีที่สรุปจ านวนโครงการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแต่ละแผนงาน ว่ามีจ านวนทั้งสิ้นกี่โครงการ งบประมาณจ านวนเท่าใด และมีหน่วยงานใดเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 02) เป็นบัญชีที่แสดงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
สถานที่ด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ และระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

3. บัญชีครุภัณฑ์  (ผด 02/1) เป็นบัญชีที่แสดงรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ จ านวน งบประมาณ สถานที่ด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ และระยะเวลาในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

รายละเอียดบัญชีโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลต าบลโพทะเล เป็นดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
  

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานสาธารณสุข 3 6.00 40,000 0.30 กองสาธารณสุขฯ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1     3 6.00 40,000 0.30

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า  ๕

บญัชจี านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แบบ ผด.01 



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

    จากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 2.00 5,000 0.04 กองสวัสดิการฯ

1 2.00 5,000 0.04

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า  ๖

บญัชจี านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2    

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แบบ ผด.01 



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิต

     ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 5 10.00 225,000 1.66 ส านักปลัด

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 6.00 30,000 0.22 ส านักปลัด

3.3 แผนงานสาธารณสุข 8 16.00 419,900 3.10 กองสาธารณสุขฯ

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 10.00 17,000 0.13 กองสวัสดิการฯ

3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 12.00 310,000 2.29 กองการศึกษา

3.6 แผนงานงบกลาง 3 6.00 5,088,800 37.54 กองสวัสดิการฯ

30 60.00 6,090,700 44.93

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า  ๗

รวมยุทธศาสตร์ที่  3    

บญัชจี านวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

แบบ ผด.01 



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร

     การบริหารสู่สากล

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 6 12.00 352,000 2.60

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 4.00 8,000 0.06 กองสวัสดิการฯ

8 16.00 360,000 2.66

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า  ๘

รวมยุทธศาสตร์ที่  4    

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

บญัชจี านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ส านักปลัด,กองคลัง,
กองวิชาการฯ

แบบ ผด.01 



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบ 

     การจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศ

1.1 แผนงานการศึกษา 8 16.00 7,060,532 52.08 กองการศึกษา

8 16 7,060,532 52

50 100 13,556,232 100

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า  ๙

บญัชจี านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์   

รวมยุทธศาสตร์ที่  5 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แบบ ผด.01 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการคัดแยกขยะ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน 10,000  -หอ้งประชุม กองสาธารณสุขฯ
ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน สภาเทศบาล

 -โรงฆา่สัตว์
เทศบาล

2 โครงการบริหารจัดการขยะ จัดอบรมสร้างความเข้าใจ 20,000  -หอ้งประชุม กองสาธารณสุขฯ
แบบบรูณาการ ใหป้ระชาชนในพื้นที่ รู้จัก สภาเทศบาล

บริหารจัดการขยะมูลฝอย  -โรงฆา่สัตว์
ในครัวเรือนและชุมชน เทศบาล

3 โครงการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน 10,000  -หอ้งประชุม กองสาธารณสุขฯ
สภาเทศบาล
 -โรงฆา่สัตว์
เทศบาล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐หน้า

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที ่1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างสมดลุ
แผนงานสาธารณสุข

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเทีย่วจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนทีเ่ขม้แขง็

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการส่งเสริมและพัฒนา อบรมใหค้วามรู้และการ 5,000 หอ้งประชุม กองสวัสดิการฯ
อาชีพใหแ้ก่ประชาชน ฝึกอาชีพที่น าไปใช้ในชีวิต สภาเทศบาล

ประจ าวัน ต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

หนา้

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการจัดงาน "วันเฉลิม จัดพิธีถวายพระพรแด่ 50,000 ลานหนา้ ส านกัปลัดฯ
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ส านกังาน

พระบรมราชินนีาถ พระบรม เทศบาลต าบล
ราชินนีาถ พระบรมราชชนนี โพทะเล
พันปหีลวง

2 โครงการจัดงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80,000 ลานหนา้ ส านกัปลัดฯ
"วันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อส านกึในพระมหากรุณา ส านกังาน
28 กรกฎาคม" ธิคุณเพื่อแสดงความจงรักภกัดี เทศบาลต าบล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า โพทะเล
อยู่หวั

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๒

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานบริหารทัว่ไป

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการจัดงาน จัดพิธีถวายพระพรแด่ 60,000 ลานหนา้ ส านกัปลัดฯ
"วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ส านกังาน
3 มิถุนายน" พระบรมราชินี เทศบาลต าบล

โพทะเล

4 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาลโดย 15,000 หอ้งประชุม ส านกัปลัดฯ
24 เมษายน จัดท าพิธีสงฆช์่วงเช้า เพื่อร าลึก สภาเทศบาล

ถึงวันก่อสร้างของเทศบาล
ทั่วประเทศ

5 โครงการรณรงค์ปอ้งกันแก้ไข จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 20,000 หอ้งประชุม ส านกัปลัด
ปญัหายาเสพติด ใหแ้ก่เด็ก โทษและพิษภยัของยาเสพติด สภาเทศบาล
และเยาวชน ต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานบริหารทัว่ไป

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการปอ้งกันอุบติัเหตุ ต้ังจุดตรวจบริเวณส่ีแยกหนา้ 5,000 ส่ีแยกตลาด ส านกัปลัด
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลาดโพทะเล โพทะเล

2 โครงการปอ้งกันอุบติัเหตุ ต้ังจุดตรวจบริเวณส่ีแยกหนา้ 5,000 ส่ีแยกตลาด ส านกัปลัด
ช่วงเทศกาลปใีหม่ ตลาดโพทะเล โพทะเล

3 โครงการเพิ่มศักยภาพอาสา จัดอบรมเพื่อใหค้วามรู้ 20,000 หอ้งประชุม ส านกัปลัด
สมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน ฝึกทบทวน อปพร. และ สภาเทศบาล
และเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องกับการ เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้อง ต าบลโพทะเล
ปฏบิติังาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔

เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร
ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

หน้า

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการปอ้งกันและควบคุม รณรงค์ใหค้วามรู้แก่ประชาชน 30,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
โรคไข้เลือดออก ใส่สารเคมีและฉีดพ่นสารเคมี ต าบลโพทะเล

เพื่อก าจัดลูกน้ ายุงลาย

2 โครงการปอ้งกันและควบคุม ฉีดวัคซีน ฉีดยาคุมก าเนดิ 20,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
โรคพิษสุนขับา้ และท าหมันใหก้ับสัตว์ ต าบลโพทะเล

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมใหค้วามรู้ และศึกษา 130,000 หอ้งประชุม กองสาธารณสุขฯ
ผู้ประกอบการร้านค้า ดูงานแก่ผู้ประกอบการร้านค้ สภาเทศบาล

ประชาชน ในด้านสุขาภบิาล
อาหารและสถานประกอบการ
นา่ซ้ือ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕

ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสาธารณสุข

โครงการ
พ.ศ. 2562

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

พ.ศ. 2563

หน้า

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการรณรงค์ปอ้งกันแก้ไข จัดอบรม รณรงค์ใหค้วามรู้ 20,000 หอ้งประชุม กองสาธารณสุขฯ
ปญัหาโรคเอดส์และโรคติดต่อ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน สภาเทศบาล
ทางเพศสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค  -ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 9,900 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ฯ และขึ้นทะเบยีนสัตว์ในเขต ต าบลโพทะเล

เทศบาลต าบลโพทะเล
 -รณรงค์ใหค้วามรู้แก่
ประชาชน

6 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ จัดกิจกรรมออกก าลังกาย 10,000 ลานหนา้ กองสาธารณสุขฯ
ประชาชน เช่น เต้นแอร์โรบคิ ร าวง 3 ส. ส านกังาน

ปัน่จักรยาน ไม้พอง ยางยืด เทศบาล
โยคะ ต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสาธารณสุข

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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.

7 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จัดอบรมใหค้วามรู้และศึกษา 100,000  -หอ้งประชุม กองสาธารณสุขฯ
แกนน าสุขภาพ ดูงาน สภาเทศบาล

 -สถานที่ดูงาน

8 อุดหนนุตามโครงการ อุดหนนุงบประมาณใหแ้ก่ 100,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนทั้ง 5 ต าบลโพทะเล

ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท
เพื่อจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ชุมชนละอย่างนอ้ย 3 โครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสาธารณสุข

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการส่งเสริมและพัฒนา อบรมใหค้วามรู้และความเข้าใจ 3,000 หอ้งประชุมสภา กองสวัสดิการฯ
ศักยภาพคนพิการหรือ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนพิการ ทต.โพทะเล
ทุพพลภาพ

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับด้าน 5,000 หอ้งประชุมสภา กองสวัสดิการฯ
ศักยภาพครอบครัวในชุมชน "oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม" ทต.โพทะเล

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา อบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจใน 3,000 หอ้งประชุมสภา กองสวัสดิการฯ
ศักยภาพเด็กและเยาวชน ข้อกฎหมายเบือ้งต้นและสิทธิ ทต.โพทะเล

การคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๘

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

หน้า

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการส่งเสริมและพัฒนา อบรมใหค้วามรู้และความเข้าใจ 3,000 หอ้งประชุมสภา กองสวัสดิการฯ
ศักยภาพผู้สูงอายุ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ ทต.โพทะเล

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา อบรมใหค้วามรู้และความเข้าใจ 3,000 หอ้งประชุมสภา กองสวัสดิการฯ
ศักยภาพสตรี ข้อกฎหมายของสตรีและ ทต.โพทะเล

สถาบนัครอบครัว

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๙

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการประกวดร้องเพลง จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง 60,000 ลานหนา้ กองการศึกษา
ไทยลูกทุ่ง ไทยลูกทุ่ง เทศบาลต าบล

โพทะเล

2 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมลอยกระทรง 100,000 บริเวณ กองการศึกษา
ลอยกระทง วัดโพทะเล

3 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 70,000 อาคารอเนก กองการศึกษา
สงกรานต์ ประสงค์เทศบาล

ต าบลโพทะเล

4 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมแหเ่ทียนเข้าพรรษา 10,000 ลานหน้าเทศบาล กองการศึกษา
แหเ่ทียนเข้าพรรษา ถงึวัดโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๐

ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน้า

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 อุดหนนุโครงการจัดงานร้ิวขบวน สนบัสนนุงบประมาณให้ 20,000 ณ วัดท่าหลวง กองการศึกษา
ถวายดอกบวั นมัสการ อบต.ท่าบวั เพื่อจัดร้ิวขบวน อ.เมือง จ.พิจิตร
หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง ถวายดอกบวั นมัสการ
(พระอารามหลวง) หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง

(พระอารามหลวง)

6 อุดหนนุโครงการงานประเพณี สนบัสนนุงบประมาณให้ 50,000 ณ วัดท่าหลวง กองการศึกษา
แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัด อ.เมือง จ.พิจิตร

พิจิตร เพื่อใช้ในการจัดงาน
แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๑

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 3,554,000  -โอนเงินเข้า กองสวัสดิการฯ
รายเดือนใหแ้ก่ผู้สูงอายุที่ขึ้น บญัชีผู้สูงอายุ
ทะเบยีน

2 โครงการเบีย้ยังชีพคนพิการ จ่ายเงินเบีย้ยังชีพคนพิการ 1,516,800  -โอนเงินเข้า กองสวัสดิการฯ
รายเดือนใหแ้ก่คนพิการที่ขึ้น บญัชีคนพิการ
ทะเบยีน

3 โครงการเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ จ่ายเงินเบีย้ยังชีพส าหรับ 18,000 โอนเงินเข้า กองสวัสดิการฯ
ผู้ปว่ยเอดส์เปน็รายเดือน บญัชีใหแ้ก่

ผู้ปว่ยเอดส์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๒

แผนงานงบกลาง

โครงการ

เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

หน้า

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารและ จัดเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิก 200,000 หนว่ยเลือกต้ัง ส านกัปลัด
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล สภาเทศบาลต าบลโพทะเล ในเขตเทศบาล
โพทะเล ต าบลโพทะเล

2 โครงการปลูกจิตส านกึการเปน็ จัดอบรม ใหค้วามรู้ เกี่ยวกับ 15,000 หอ้งประชุม ส านกัปลัด
ข้าราชการที่ดีแก่คณะผู้บริหาร คุณธรรม จริยธรรมการเปน็ สภาเทศบาล
พนกังาน ลูกจ้างประจ า และ ข้าราชการที่ดี ต าบลโพทะเล
พนกังานจ้างของเทศบาล
ต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๓

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหาร การบริการสูส่ากล
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หนา้

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการอบรมศึกษาดูงาน จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 100,000  -หอ้งประชุม ส านกัปลัด
คณะผู้บริหาร พนกังาน ลูกจ้าง บทบาทหนา้ที่ ระเบยีบ สภาเทศบาล
ประจ าและพนกังานจ้าง ของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ต าบลโพทะเล
เทศบาลต าบลโพทะเล ปฏบิติังาน และพาไปศึกษา  -สถานที่ศึกษา

ดูงานนอกสถานที่ ดูงาน

4 อุดหนนุตามโครงการขอรับเงิน สนบัสนนุงบประมาณใหแ้ก่ 12,000 ที่ท าการอ าเภอ ส านกัปลัดฯ
อุดหนนุเพื่อสนบัสนนุการด าเนนิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบวั โพทะเล
งานของสถานที่กลางศูนย์ ในการบริหารจัดการศูนย์
ปฏบิติัการร่วม ในการช่วยเหลือ ปฏบิติัการร่วม ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
โพทะเล โพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๔

พ.ศ. 2562

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหาร การบริการสูส่ากล
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

หนา้

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงการ
พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการจัดเวทีประชาคม จัดประชุมประชาคมชุมชน 10,000 หอ้งประชุม กองวิชาการ
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต าบล เพื่อจัดท าแผนพัฒนา สภาเทศบาล และแผนงาน

ท้องถิ่น ต าบลโพทะเล

6 โครงการประชาสัมพันธ์  -จัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ 15,000  -ติดต้ังตามจุด กองคลัง
การจัดเก็บและการช าระภาษี การจัดเก็บและช าระภาษี ประชาสัมพันธ์

 -จัดอบรมใหค้วามรู้ ในเขตเทศบาล
แก่ประชาชน  -หอ้งประชม

สภาเทศบาล
ต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหาร การบริการสูส่ากล

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงการ
พ.ศ. 2562

หนา้

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการจัดเวทีปะชาคม จัดเวทีประชาคทมเพื่อจัดท า 5,000 ชุมชนทั้ง 5 กองสวัสดิการฯ
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาชุมชนทุกชุมชน ชุมชน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมใหค้วามรู้และ 3,000 หอ้งประชุม กองสวัสดิการฯ
คณะกรรมการชุมชน ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สภาเทศบาล

หนา้ที่คณะกรรมการชุมชน ต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๖

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หนา้

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

โครงการ

เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาขดีความสามารถทางการบริหาร การบริการสูส่ากล

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล 10,000 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์ เด็กเล็กเทศบาลต าบล เด็กเล็ก และ
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล โพทะเล สถานที่อบรม
โพทะเล ศึกษาดูงาน

2 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 50,000 อาคารอเนก กองการศึกษา
เช่น ซุ้มวิชาการ เคร่ืองเล่น ประสงค์
ส าหรับเด็ก เทศบาล

ต าบลโพทะเล

3 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก จัดประชุมผู้ปกครองนกัเรียน 3,000 หอ้งประชุม กองการศึกษา
เพื่อใหผู้้ปกครองได้รับทราบ สภาเทศบาล
และเข้าใจการจัดการศึกษา ต าบลโพทะเล
เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็ก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๗หน้า

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ใหห้ลากหลายเพ่ือมุง่สูค่วามเปน็เลิศ
แผนงานการศึกษา

โครงการ

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน 519,400 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา ใหเ้ด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาล
ประเภทอาหารกลางวัน ของ เทศบาลต าบลโพทะเล ต าบลโพทะเล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโพทะเล

5 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 101,700 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา ศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัน เด็กเล็กเทศบาล
ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดการ (อายุ 3-5 ป)ี ในศูนย์พัฒนา ต าบลโพทะเล
ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพทะเล
เด็กเล็ก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๘หน้า

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ใหห้ลากหลายเพ่ือมุง่สูค่วามเปน็เลิศ
แผนงานการศึกษา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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.

6 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 180,200 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา วัสดุการศึกษาและเคร่ืองเล่น เด็กเล็กเทศบาล
ประเภทส่ือการเรียนการสอน พัฒนาการเด็ก ตามความเหน็ ต าบลโพทะเล
วัสดุการศึกษาและเคร่ืองเล่น ของคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาการเด็ก พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

โพทะเล 

7 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหเ้ด็ก 2,144,232 เทศบาล กองการศึกษา
นกัเรียน ดังนี้ ต าบลโพทะเล
1. โรงเรียนอนบุาลโพทะเล
"รัฐบ ารุง"
2. โรงเรียนวัดโพทะเล
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๙หน้า

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ใหห้ลากหลายเพ่ือมุง่สูค่วามเปน็เลิศ
แผนงานการศึกษา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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.

8 โครงการอุดหนนุตามโครงการ สนบัสนนุงบประมาณในการ 4,052,000   1.โรงเรียน กองการศึกษา
จัดหาอาหารกลางวันใหแ้ก่ จัดหาอาหารกลางวันใหเ้ด็ก อนบุาลโพทะเล
เด็กนกัเรียน โงเรียนในเขตเทศบาล "รัฐบ ารุง"

จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่   2.โรงเรียน
 1.โรงเรียนอนบุาลโพทะเล (3,640,000) วัดโพทะเล
"รัฐบ ารุง"
 2.โรงเรียนวัดโพทะเล (412,000)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓๐หน้า

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ใหห้ลากหลายเพ่ือมุง่สูค่วามเปน็เลิศ
แผนงานการศึกษา

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัร จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัร 3,500 เทศบาล ส านกัปลัด
แบบอเนกประสงค์ แบบอเนกประสงค์ ต าบลโพทะเล
(Smart Card Reader) (Smart Card Reader)

จ านวน 5 เคร่ือง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓๑

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

แผนงานบริหารทัว่ไป

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า

แบบ ผด.02/1 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 จัดซ้ือกระจกโค้ง เพื่อจัดซ้ือกระจกโค้ง 18,000 เทศบาล ส านกัปลัด
ขนาด 32 นิว้ ท าจาก ต าบลโพทะเล
โพลิคาร์บเินต จ านวน 6 ชุด

2 จัดซ้ือไฟกระพริบพลังงาน เพื่อจัดซ้ือไฟกระพริบพลังงาน 60,000 เทศบาล ส านกัปลัด
แสงอาทิตย์ (Salar Cell) แสงอาทิตย์ (Salar Cell) ต าบลโพทะเล
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

จ านวน 3 ชุด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓๒

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2563

หน้า

โครงการ
พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

แบบ ผด.02/1 



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึน้จากโครงการ (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 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ เพื่อจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณ 2,400,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ต าบลโพทะเล
ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓๓

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

บญัชคีรุภณัฑ์

หน้า

โครงการ

แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02/1 




