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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.2564 ขึ้น เพ่ือก าหนดทิศทางและระยะเวลาการด าเนินงานของ
โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 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 ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการด 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 

    ประกาศใช้ 

 

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. 2564 

 
 
 

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 













ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 10,000  -ห้องประชุม กองสาธารณสุขฯ
ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน สภาเทศบาล

 -โรงฆ่าสัตว์
เทศบาล

2 โครงการบริหารจัดการขยะ จัดอบรมสร้างความเข้าใจ 20,000  -ห้องประชุม กองสาธารณสุขฯ
แบบบูรณาการ ให้ประชาชนในพื้นที่ รู้จัก สภาเทศบาล

บริหารจัดการขยะมูลฝอย  -โรงฆ่าสัตว์
ในครัวเรือนและชุมชน เทศบาล

3 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 10,000  -ห้องประชุม กองสาธารณสุขฯ
สภาเทศบาล
 -โรงฆ่าสัตว์
เทศบาล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 10หนา้

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
แผนงานสาธารณสุข

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมและพฒันา อบรมให้ความรู้และการ 5,000 ห้องประชุม กองสวสัดิการฯ
อาชีพให้แก่ประชาชน ฝึกอาชีพที่น าไปใช้ในชีวติ สภาเทศบาล

ประจ าวนั ต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 11

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

หน้า

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 "วนัเฉลิม จัดพธิถีวายพระพรแด่ 40,000 ลานหน้า ส านักปลัดฯ
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ส านักงาน

พระบรมราชินีนาถ พระบรม เทศบาลต าบล
ราชชนนีพนัปีหลวง โพทะเล

2 โครงการจัดงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60,000 ลานหน้า ส านักปลัดฯ
"วนัเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อส านึกในพระมหากรุณา ส านักงาน
28 กรกฎาคม" ธคุิณเพื่อแสดงความจงรักภักดี เทศบาลต าบล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า โพทะเล
อยูห่ัว

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 12หนา้

แผนงานบรหิารทั่วไป

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 จัดพธิถีวายพระพรแด่ 40,000 ลานหน้า ส านักปลัดฯ
"วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ส านักงาน
3 มิถุนายน" พระบรมราชินี เทศบาลต าบล

โพทะเล

4 โครงการจัดงานวนัเทศบาล จัดกิจกรรมวนัเทศบาลโดย 15,000 ห้องประชุม ส านักปลัดฯ
24 เมษายน จัดท าพธิสีงฆ์ช่วงเช้า เพื่อร าลึก สภาเทศบาล

ถึงวนัก่อต้ังของเทศบาล
ทั่วประเทศ

5 โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 20,000 ห้องประชุม ส านักปลัด
ปัญหายาเสพติด ให้แก่เด็ก โทษและพษิภัยของยาเสพติด สภาเทศบาล
และเยาวชน ต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 13หนา้

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานบรหิารทั่วไป

โครงการ

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการป้องกันอุบัติเหตุ ต้ังจุดตรวจบริการประชาชน 5,000 ส่ีแยกตลาด ส านักปลัด
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณส่ีแยกหน้าตลาดโพทะเล โพทะเล

2 โครงการป้องกันอุบัติเหตุ ต้ังจุดตรวจบริการประชาชน 5,000 ส่ีแยกตลาด ส านักปลัด
ช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณส่ีแยกหน้าตลาดโพทะเล โพทะเล

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ 150,000 ห้องประชุม ส านักปลัด
จิตอาสาภัยพบิัติ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว สภาเทศบาล

ข้องสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น ต าบลโพทะเล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 14หนา้

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการป้องกันและควบคุม รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน 30,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
โรคไข้เลือดออก ใส่สารเคมีและฉีดพน่สารเคมี ต าบลโพทะเล

เพื่อก าจัดลูกน้ ายงุลาย

2 โครงการป้องกันและควบคุม ฉีดวคัซีน ฉีดยาคุมก าเนิด 20,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
โรคพษิสุนัขบ้า และท าหมันให้กับสัตว์ ต าบลโพทะเล

3 โครงการพฒันาศักยภาพ จัดอบรมให้ความรู้ และศึกษา 130,000 ห้องประชุม กองสาธารณสุขฯ
ผู้ประกอบการร้านค้า ดูงานแก่ผู้ประกอบการร้านค้า สภาเทศบาล

ประชาชน ในด้านสุขาภิบาล
อาหารและสถานประกอบการ
น่าซ้ือ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 15หนา้

พ.ศ. 2564

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสาธารณสุข

โครงการ
พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข จัดอบรม รณรงค์ให้ความรู้ 20,000 ห้องประชุม กองสาธารณสุขฯ
ปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน สภาเทศบาล
ทางเพศสัมพนัธ์ ในเขตเทศบาลต าบลโพทะเล

5 โครงการสัตวป์ลอดโรค  -ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 9,900 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้าฯ และขึ้นทะเบียนสัตวใ์นเขต ต าบลโพทะเล

เทศบาลต าบลโพทะเล
 -รณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชน

6 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ จัดกิจกรรมออกก าลังกาย 10,000 ลานหน้า กองสาธารณสุขฯ
ประชาชน เช่น เต้นแอร์โรบิค ร าวง 3 ส. ส านักงาน

ปั่นจักรยาน ไม้พอง ยางยดื เทศบาล
โยคะ ต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 16หนา้

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสาธารณสุข

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 จัดอบรมให้ความรู้และศึกษา 100,000  -ห้องประชุม กองสาธารณสุขฯ
แกนน าสุขภาพ ดูงาน สภาเทศบาล

 -สถานที่ดูงาน

8 อุดหนุนตามโครงการ อุดหนุนงบประมาณให้แก่ 100,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนทั้ง 5 ต าบลโพทะเล

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

9 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ จัดอบรมให้ความรู้ ตามหลัก 20,000 ห้องประชุมสภา กองสาธารณสุขฯ
และผู้สัมผัสอาหาร สูตรการสุขาภิบาลอาหาร เทศบาล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 17หนา้

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสาธารณสุข

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมและพฒันา อบรมให้ความรู้และความเข้าใจ 3,000 ห้องประชุมสภา กองสวสัดิการฯ
ศักยภาพคนพกิารหรือ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนพกิาร ทต.โพทะเล
ทุพพลภาพ

2 โครงการส่งเสริมและพฒันา อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้าน 5,000 ห้องประชุมสภา กองสวสัดิการฯ
ศักยภาพครอบครัวในชุมชน "oscc ศูนยช์่วยเหลือสังคม" ทต.โพทะเล

3 โครงการส่งเสริมและพฒันา อบรมให้ความรู้ความเข้าใจใน 3,000 ห้องประชุมสภา กองสวสัดิการฯ
ศักยภาพเด็กและเยาวชน ข้อกฎหมายเบื้องต้นและสิทธิ ทต.โพทะเล

การคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 18หนา้

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมและพฒันา อบรมให้ความรู้และความเข้าใจ 3,000 ห้องประชุมสภา กองสวสัดิการฯ
ศักยภาพผู้สูงอายุ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ผู้สูงอาย ุ ทต.โพทะเล

5 โครงการส่งเสริมและพฒันา อบรมให้ความรู้และความเข้าใจ 3,000 ห้องประชุมสภา กองสวสัดิการฯ
ศักยภาพสตรี ข้อกฎหมายของสตรีและ ทต.โพทะเล

สถาบันครอบครัว

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 19หนา้

เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมลอยกระทรง 30,000 บริเวณ กองการศึกษา
ลอยกระทง วดัโพทะเล

2 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมวนัสงกรานต์ 30,000 อาคารอเนก กองการศึกษา
สงกรานต์ ประสงค์เทศบาล

ต าบลโพทะเล

3 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 10,000 ลานหน้าเทศบาล กองการศึกษา
แห่เทียนเข้าพรรษา ถงึวัดโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 20หนา้

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนโครงการจัดงานร้ิวขบวน สนับสนุนงบประมาณให้ 20,000 ณ วดัท่าหลวง กองการศึกษา
ถวายดอกบัว นมัสการ อบต.บ้านน้อย เพื่อจัดร้ิวขบวน อ.เมือง จ.พจิิตร
หลวงพอ่เพชร วดัท่าหลวง ถวายดอกบัว นมัสการ
(พระอารามหลวง) หลวงพอ่เพชร วดัท่าหลวง

(พระอารามหลวง)

5 อุดหนุนโครงการงานประเพณี สนับสนุนงบประมาณให้ 50,000 ณ วดัท่าหลวง กองการศึกษา
แข่งขันเรือยาวจังหวดัพจิิตร ส านักงานวฒันธรรมจังหวดั อ.เมือง จ.พจิิตร

พจิิตร เพื่อใช้ในการจัดงาน
แข่งขันเรือยาวจังหวดัพจิิตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 21หนา้

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ จ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 3,554,000  -โอนเงินเข้า กองสวสัดิการฯ
รายเดือนให้แก่ผู้สูงอายทุี่ขึ้น บัญชีผู้สูงอายุ
ทะเบียน

2 โครงการเบี้ยยงัชีพคนพกิาร จ่ายเงินเบี้ยยงัชีพคนพกิาร 1,516,800  -โอนเงินเข้า กองสวสัดิการฯ
รายเดือนให้แก่คนพกิารที่ขึ้น บัญชีคนพกิาร
ทะเบียน

3 โครงการเบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเงินเบี้ยยงัชีพส าหรับ 18,000 โอนเงินเข้า กองสวสัดิการฯ
ผู้ป่วยเอดส์เป็นรายเดือน บัญชีให้แก่

ผู้ป่วยเอดส์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 22หนา้

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

โครงการ

เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การเสรมิสรา้งสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานงบกลาง

แบบ ผด.02 





ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 100,000  -ห้องประชุม ส านักปลัด
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง บทบาทหน้าที่ ระเบียบ สภาเทศบาล
ประจ าและพนักงานจ้าง ของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ต าบลโพทะเล
เทศบาลต าบลโพทะเล ปฏิบัติงาน และพาไปศึกษา  -สถานที่ศึกษา

ดูงานนอกสถานที่ ดูงาน

4 อุดหนุนตามโครงการขอรับเงิน สนับสนุนงบประมาณให้แก่ 12,000 ที่ท าการอ าเภอ ส านักปลัดฯ
อุดหนุนเพื่อสนับสนุนการด าเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบัว โพทะเล
งานของสถานที่กลางศูนย์ ในการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
โพทะเล โพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 24

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิาร การบรกิารสู่สากล
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

หน้า

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

โครงการ
พ.ศ. 2564

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 ห้องประชุม กองวชิาการ
เพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น ต าบล เพื่อจัดท าแผนพฒันา สภาเทศบาล และแผนงาน

ท้องถิ่น ต าบลโพทะเล

6 โครงการประชาสัมพนัธ์  -จัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 15,000  -ติดต้ังตามจุด กองคลัง
การจัดเก็บและการช าระภาษี การจัดเก็บและช าระภาษี ประชาสัมพนัธ์

 -จัดอบรมให้ความรู้ ในเขตเทศบาล
แก่ประชาชน  -ห้องประชม

สภาเทศบาล
ต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 25หน้า

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร
ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิาร การบรกิารสู่สากล

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

โครงการ
พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 กองสวสัดิการฯ
เพื่อจัดท าแผนพฒันาชุมชน แผนพฒันาชุมชนทุกชุมชน ชุมชน

2 โครงการพฒันาศักยภาพ จัดอบรมให้ความรู้และ 3,000 ห้องประชุม กองสวสัดิการฯ
คณะกรรมการชุมชน ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สภาเทศบาล

หน้าที่คณะกรรมการชุมชน ต าบลโพทะเล

3 โครงการจัดการเลือกต้ังประธาน จัดการเลือกต้ังประธานชุมชน 5,000 ชุมชน 5 ชุมชน กองสวสัดิการฯ
ชุมชน ทั้ง 5 ชุมชน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 26

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบรหิาร การบรกิารสู่สากล

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน้า

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

โครงการ

เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการพฒันาศักยภาพ พฒันาศักยภาพครูผู้ดูแล 10,000 ศูนยพ์ฒันา กองการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์ เด็กเล็กเทศบาลต าบล เด็กเล็ก และ
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล โพทะเล สถานที่อบรม
โพทะเล ศึกษาดูงาน

2 โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 50,000 อาคารอเนก กองการศึกษา
เช่น ซุ้มวชิาการ เคร่ืองเล่น ประสงค์
ส าหรับเด็ก เทศบาล

ต าบลโพทะเล

3 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 4,000 ห้องประชุม กองการศึกษา
เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ สภาเทศบาล
และเข้าใจการจัดการศึกษา ต าบลโพทะเล
เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็ก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 27

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรยีนรูใ้ห้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศ
แผนงานการศึกษา

โครงการ

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

หนา้

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั 543,900 ศูนยพ์ฒันา กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา ให้เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาล
ประเภทอาหารกลางวนั ของ เทศบาลต าบลโพทะเล ต าบลโพทะเล
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโพทะเล

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ 80,230 ศูนยพ์ฒันา กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา ศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั เด็กเล็กเทศบาล
ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดการ (อาย ุ3-5 ปี) ในศูนยพ์ฒันา ต าบลโพทะเล
ศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันา เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพทะเล
เด็กเล็ก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 28

แผนงานการศึกษา

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนา้

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรยีนรูใ้ห้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศ

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 188,700 ศูนยพ์ฒันา กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา วสัดุการศึกษาและเคร่ืองเล่น เด็กเล็กเทศบาล
ประเภทส่ือการเรียนการสอน พฒันาการเด็ก ตามความเห็น ต าบลโพทะเล
วสัดุการศึกษาและเคร่ืองเล่น ของคณะกรรมการบริหารศูนย์
พฒันาการเด็ก พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

โพทะเล 

7 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้เด็ก 2,167,223 เทศบาล กองการศึกษา
นักเรียน ดังนี้ ต าบลโพทะเล
1. โรงเรียนอนุบาลโพทะเล
"รัฐบ ารุง"
2. โรงเรียนวดัโพทะเล
3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 29

เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรยีนรูใ้ห้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศ
แผนงานการศึกษา

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

หนา้

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการอุดหนุนตามโครงการ สนับสนุนงบประมาณในการ 4,080,000   1.โรงเรียน กองการศึกษา
จัดหาอาหารกลางวนัให้แก่ จัดหาอาหารกลางวนัให้เด็ก อนุบาลโพทะเล
เด็กนักเรียน โงเรียนในเขตเทศบาล "รัฐบ ารุง"

จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่   2.โรงเรียน
 1.โรงเรียนอนุบาลโพทะเล (3,636,000) วดัโพทะเล
"รัฐบ ารุง"
 2.โรงเรียนวดัโพทะเล (444,000)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 30

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรยีนรูใ้ห้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศ
แผนงานการศึกษา

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนา้

แบบ ผด.02 
















