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คำนำ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลโพทะเล จัดทำตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด 
โครงการและกิจกรรมท่ีต้องการดำเนินการจริงท้ังหมดในเขตพื้นท่ีของ เทศบาลตำบลโพทะเล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ต้อง ดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลโพทะเล ท้ังท่ีปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และท่ีดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยได้
จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนา
ท่ีได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดำเนินการ หน่วยงาน 
ระยะเวลาในการดำเนินการท่ีชัดเจนท้ังหมด 

เทศบาลตำบลโพทะเล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นท่ีได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
    
 

             เทศบาลตำบลโพทะเล 
ตุลาคม 2564     
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

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

 
1.๑. บทนำ 

เทศบาลตำบลโพทะเล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าท่ีในการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง
กัน ท้ังในระดับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการ ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื้นท่ีในเขตเทศบาลตำบลโพทะเล 

เทศบาลตำบลโพทะเล ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2564 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณนั้น 

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารท่ี ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท้ังหมดท่ีจะดำเนินการใน
ปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น และการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมาก
ขึ้นอีกด้วย 

 
1.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
3. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ 
4. เพื่อการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น 
5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
6. เพื่อใช้ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - หน้าที่ 2 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบโดยมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  
ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องดำเนินการใน
พื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการ
ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แผนภูมิแสดงขั้นตอน การจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
 

 รวบรวมแผนงาน/โครงการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
 

 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
 เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 
 เสนอร่างแผนการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน 
 ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 

เทศบาลตำบลโพทะเล 

หน่วยงานอื่น 
อปท. 
หน่วยราชการส่วนกลาง 
หน่วยราชการส่วน  
ภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นๆ ท่ี

ดำเนินการในพื้นท่ีของ 
เทศบาลตำบลโพทะเล 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - หน้าที่ 3 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนการดำเนินงานในการประสานและบูรณาการการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนการดำเนินงานเป็นกรอบในการติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
 

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

 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - หน้าที่ 4 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

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

 
ประกอบด้วย บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

และบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย  
 ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ 
 คิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด  
 จำนวนงบประมาณ  
 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด 
 หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามแบบ ผด.01 นี้ ต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการท่ีดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด จำนวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ท้ังหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

แบบ ผด .02 เป็นแบบบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย  

 ยุทธศาสตร์ แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน 
 ลำดับท่ี 
 โครงการ 
 รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
 งบประมาณ (บาท) 
 สถานท่ีดำเนินการ 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจาก ตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุด กันยายนอีกปีหนึ่ง 

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

 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นรอ้ยละ จ ำนวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงำน

ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

1.  ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรบรหิำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2.56 20,000 0.05 กองสาธารณสุขฯ

1.2 แผนงานการเกษตร 1 2.56 15,000 0.03 กองสาธารณสุขฯ

รวมยุทธศำสตรท์ี่ 1     2 5.12 35,000 0.08

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า  ๕

บัญชีจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวดัพิจติร

ยุทธศำสตร/์แผนงำน

แบบ ผด.01



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นรอ้ยละ จ ำนวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงำน

ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

2. ยุทธศำสตรท์ี่ 2  กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว

    จำกฐำนกำรเกษตรและฐำนชุมชนที่เข้มแข็ง

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 2.56 10,000 0.02 กองสวัสดิการฯ

1 2.56 10,000 0.02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า  ๖

บัญชีจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวดัพิจติร

รวมยุทธศำสตรท์ี่ 2    

ยุทธศำสตร/์แผนงำน

แบบ ผด.01



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นรอ้ยละ จ ำนวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงำน

ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

3.  ยุทธศำสตรท์ี่ 3  กำรเสรมิสรำ้งสังคมและคุณภำพชีวิต

     ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 2.56 15,000 0.03 ส านักปลัด

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 7.69 35,000 0.08 ส านักปลัด

3.3 แผนงานสาธารณสุข 6 15.38 180,000 0.45 กองสาธารณสุขฯ

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 12.82 23,000 0.05 กองสวัสดิการฯ

3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 12.82 160,000 0.40 กองการศึกษา

3.6 แผนงานงบกลาง 3 7.69 5,394,000 13.58 กองสวัสดิการฯ

23 58.96 5,807,000 14.59
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า  ๗

รวมยุทธศำสตรท์ี่  3    

บัญชีจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยุทธศำสตร/์แผนงำน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวดัพิจติร

แบบ ผด.01



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นรอ้ยละ จ ำนวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงำน

ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

4.  ยุทธศำสตรท์ี่ 4 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรบรหิำร

     กำรบรหิำรสู่สำกล

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 5 12.82 62,000 0.15

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 5.12 10,000 0.02 กองสวัสดิการฯ

7 17.94 72,000 0.17
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า  ๘

รวมยุทธศำสตรท์ี่  4    

ยุทธศำสตร/์แผนงำน

บัญชีจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวดัพิจติร

ส านักปลัด,กองคลัง,
กองยุทธศาสตร์ฯ

แบบ ผด.01



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นรอ้ยละ จ ำนวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงำน

ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

5.  ยุทธศำสตรท์ี่ 5 พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำและระบบ 

     กำรจัดกำรเรยีนรูใ้ห้หลำกหลำยเพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ

1.1 แผนงานการศึกษา 6 15.38 5,102,450 12.85 กองการศึกษา

6 15 5,102,450 13

39 100 11,026,450 100

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า  ๙

บัญชีจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวดัพิจติร

รวมทั้ง 5 ยุทธศำสตร ์  

รวมยุทธศำสตรท์ี่  5 

ยุทธศำสตร/์แผนงำน

แบบ ผด.01แบบ ผด.01



ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบริหารจดัการขยะ จดัอบรมสร้างความเข้าใจ 20,000  -หอ้งประชุม กองสาธารณสุขฯ
แบบบูรณาการ ใหป้ระชาชนในพืน้ที ่รู้จกั สภาเทศบาล

บริหารจดัการขยะมูลฝอย  -โรงฆ่าสัตว์
ในครัวเรือนและชุมชน เทศบาล

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม จดัอบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน 15,000  - หอ้งประชุม กองสาธารณสุขฯ
สภาเทศบาล

 -โรงฆ่าสัตว์
เทศบาล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๐

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ยทุธศำสตร์ที่ 1  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมอยำ่งสมดุล
แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้

แบบ ผด.02



ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมและพฒันา อบรมใหค้วามรู้และการ 10,000 หอ้งประชุม กองสวัสดิการฯ
อาชีพใหแ้กป่ระชาชน ฝึกอาชีพทีน่ าไปใช้ในชีวิต สภาเทศบาล

ประจ าวัน ต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๑

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน้า

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลโพทะเล   อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02



11

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกจิกรรมวันเทศบาลโดย 15,000 ส านักปลัดฯ
24 เมษายน จัดท าพิธีสงฆ์ช่วงเช้า เพื่อร าลึก

ถึงวันกอ่สร้างของเทศบาล
ทั่วประเทศ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๒หน้า

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวัดพิจติร

แผนงำนบรหิำรทั่วไป

โครงกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยทุธศำสตรท์ี่ 3  กำรเสรมิสรำ้งสังคมและคุณภำพชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องประชุมสภา
เทศบาล

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02



22

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงการป้องกนัอบุัติเหตุ ต้ังจุดตรวจบริเวณส่ีแยกหน้า 10,000 ส่ีแยกตลาด ส านักปลัด
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตลาดโพทะเล โพทะเล

2 โครงการป้องกนัอบุัติเหตุ ต้ังจุดตรวจบริเวณส่ีแยกหน้า 10,000 ส่ีแยกตลาด ส านักปลัด
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลาดโพทะเล โพทะเล

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ 15,000 ห้องประชุม ส านักปลัด
จิตอาสาภัยพิบัติ ฝึกทบทวน อปพร. และ สภาเทศบาล

เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง ต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๓

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

พ.ศ. 2565

หน้า

เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวัดพิจติร
ยทุธศำสตรท์ี่ 3  กำรเสรมิสรำ้งสังคมและคุณภำพชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร
พ.ศ. 25624

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02



33

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงการ สัตว์ปลอดโรค  -ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 25,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
คนปลอดภัย จากโรคพิษ และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขต ต าบลโพทะเล

สุนัขบ้าฯ เทศบาลต าบลโพทะเล
 -รณรงค์ให้ความรู้แกป่ระชาชน

2 โครงการป้องกนัและควบคุม รณรงค์ให้ความรู้แกป่ระชาชน 15,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
โรคไข้เลือดออก ใส่สารเคมีและฉีดพ่นสารเคมี ต าบลโพทะเล
(เสนอโดยชุมชนทั้ง5ชุมชน) เพื่อก าจัดลูกน้ ายุงลาย

3 โครงการป้องกนัและควบคุม จัดอบรมให้ความรู้กบัประชาชน 15,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
โรคติดต่อ ภายในเขตเทศบาลต าบลในการ ต าบลโพทะเล

ป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๔หน้า

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

โครงกำร
พ.ศ. 2564

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวัดพิจติร

ยทุธศำสตรท์ี่ 3  กำรเสรมิสรำ้งสังคมและคุณภำพชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ. 2565

แผนงำนสำธำรณสุข

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02



44

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงการป้องกนัและควบคุม ฉีดวัคซีน ฉีดยาคุมก าเนิด 15,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
โรคพิษสุนัขบ้า และท าหมันให้กบัสัตว์ ต าบลโพทะเล

(เสนอโดยชุมชนทั้ง5ชุมชน)

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

ปั่นจักรยาน ไม้พอง ยางยืด เทศบาล

โยคะ ต าบลโพทะเล

6 อดุหนุนตามโครงการ อดุหนุนงบประมาณให้แก่ 100,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขคณะกรรมการชุมชนทั้ง 5 ต าบลโพทะเล

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๕

พ.ศ. 2564

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

หน้า

โครงกำร

เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวัดพิจติร
ยทุธศำสตรท์ี่ 3  กำรเสรมิสรำ้งสังคมและคุณภำพชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงำนสำธำรณสุข

พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02



55

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงการส่งเสริมและพัฒนา อบรมให้ความรู้และความเข้าใจ 5,000 ห้องประชุมสภา กองสวัสดิการฯ
ศักยภาพคนพิการหรือ เกีย่วกบั พ.ร.บ.คนพิการ ทต.โพทะเล
ทุพพลภาพ

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา อบรมให้ความรู้เกีย่วกบัด้าน 5,000 ห้องประชุมสภา กองสวัสดิการฯ
ศักยภาพครอบครัวในชุมชน "oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม" ทต.โพทะเล

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา อบรมให้ความรู้ความเข้าใจใน 3,000 ห้องประชุมสภา กองสวัสดิการฯ
ศักยภาพเด็กและเยาวชน ข้อกฎหมายเบื้องต้นและสิทธิ ทต.โพทะเล

การคุ้มครองเด็กและเยาวชน

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา อบรมให้ความรู้และความเข้าใจ 5,000 ห้องประชุมสภา กองสวัสดิการฯ
ศักยภาพผู้สูงอายุ เกีย่วกบั พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ ทต.โพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๖

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร
พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวัดพิจติร
ยทุธศำสตรท์ี่ 3  กำรเสรมิสรำ้งสังคมและคุณภำพชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

หน้า

พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02



66

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงการส่งเสริมและพัฒนา อบรมให้ความรู้และความเข้าใจ 5,000 ห้องประชุมสภา กองสวัสดิการฯ
ศักยภาพสตรี ข้อกฎหมายของสตรีและ ทต.โพทะเล

สถาบันครอบครัว

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๗

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวัดพิจติร

ยทุธศำสตรท์ี่ 3  กำรเสรมิสรำ้งสังคมและคุณภำพชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร

หน้า

แบบ ผด.02



77

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 จัดกจิกรรมลอยกระทรง 50,000 บริเวณ กองการศึกษา
ลอยกระทง วัดโพทะเล

2 โครงการจัดงานประเพณี จัดกจิกรรมวันสงกรานต์ 30,000 อาคารอเนก กองการศึกษา
สงกรานต์ ประสงค์เทศบาล

ต าบลโพทะเล

3 โครงการจัดงานประเพณี จัดกจิกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 10,000 ลานหน้าเทศบาล กองการศึกษา
แห่เทียนเข้าพรรษา ถึงวัดโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๘

แผนงำนกำรศำนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

โครงกำร

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

พ.ศ. 2565

หน้า

ยทุธศำสตรท์ี่ 3  กำรเสรมิสรำ้งสังคมและคุณภำพชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ. 2564

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวัดพิจติร

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02



88

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 อดุหนุนโครงการจัดงานร้ิวขบวนสนับสนุนงบประมาณให้ 20,000 ณ วัดท่าหลวง กองการศึกษา
ถวายดอกบัว นมัสการ อบต.โพทะเล เพื่อจัดร้ิวขบวน อ.เมือง จ.พิจิตร

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง ถวายดอกบัว นมัสการ
(พระอารามหลวง) หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง

(พระอารามหลวง)

5 อดุหนุนโครงการงานประเพณี สนับสนุนงบประมาณให้ 50,000 ณ วัดท่าหลวง กองการศึกษา
แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด อ.เมือง จ.พิจิตร

พิจิตร เพื่อใช้ในการจัดงาน
แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๙

โครงกำร
พ.ศ. 2564

หน้า

ยทุธศำสตรท์ี่ 3  กำรเสรมิสรำ้งสังคมและคุณภำพชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงำนกำรศำนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวัดพิจติร
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02



99

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,853,200  -โอนเงินเข้า กองสวัสดิการฯ
รายเดือนให้แกผู้่สูงอายุท่ีขึ้น บัญชีผู้สูงอายุ
ทะเบียน

2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,516,800  -โอนเงินเข้า กองสวัสดิการฯ
รายเดือนให้แกค่นพิการท่ีขึ้น บัญชีคนพิการ
ทะเบียน

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพส าหรับ 24,000 โอนเงินเข้า กองสวัสดิการฯ
ผู้ป่วยเอดส์เป็นรายเดือน บัญชีให้แก่

ผู้ป่วยเอดส์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๐

เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวัดพิจติร
ยทุธศำสตรท์ี่ 3  กำรเสรมิสรำ้งสังคมและคุณภำพชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

หน้า

แผนงำนงบกลำง

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
แบบ ผด.02



ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงการปลูกจติส านึกการเป็น จดัอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกบั 15,000 ห้องประชมุ ส านักปลัด
ขา้ราชการที่ดีแกค่ณะผู้บริหาร คุณธรรม จริยธรรมการเป็น สภาเทศบาล
พนักงาน ลูกจา้งประจ า และ ขา้ราชการที่ดี ต าบลโพทะเล
พนักงานจา้งของเทศบาล
ต าบลโพทะเล

2 โครงการอบรมศึกษาดูงาน จดัฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั 15,000  -ห้องประชมุ ส านักปลัด
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจา้ง บทบาทหน้าที่ ระเบียบ สภาเทศบาล
ประจ าและพนักงานจา้ง ของ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ ต าบลโพทะเล
เทศบาลต าบลโพทะเล ปฏิบัติงาน และพาไปศึกษา  -สถานที่ศึกษา

ดูงานนอกสถานที่ ดูงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๑

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวดัพิจติร

ยทุธศำสตร์ที ่4  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรบริหำร กำรบริกำรสู่สำกล
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

โครงกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า

แบบ ผด.02



ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 อดุหนุนตามโครงการขอรับเงิน สนับสนุนงบประมาณให้แก่ 12,000 ที่ท าการอ าเภอ ส านักปลัดฯ
อดุหนุนเพือ่สนับสนุนการด าเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบัว โพทะเล
งานของสถานที่กลางศูนย์ ในการบริหารจดัการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม ในการชว่ยเหลือ ปฏิบัติการร่วม ในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
โพทะเล โพทะเล

4 โครงการจดัเวทีประชาคม จดัประชมุประชาคมชมุชน 10,000 ห้องประชมุ กองยุทธศาสตร์
เพือ่จดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น ต าบล เพือ่จดัท าแผนพฒันา สภาเทศบาล และงบประมาณ

ท้องถิ่น ต าบลโพทะเล

5 โครงการประชาสัมพนัธ์  -จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 10,000  -ติดต้ังตามจดุ กองคลัง
การจดัเกบ็และการช าระภาษี การจดัเกบ็และช าระภาษี ประชาสัมพนัธ์

 -จดัอบรมให้ความรู้ ในเขตเทศบาล

แกป่ระชาชน  -ห้องประชม
สภาเทศบาล
ต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๒

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

ยทุธศำสตร์ที ่4  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรบริหำร กำรบริกำรสู่สำกล
เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวดัพิจติร

หน้า

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

โครงกำร
พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงการจดัเวทีปะชาคม จดัเวทีประชาคมเพือ่จดัท า 5,000 ชมุชนทั้ง 5 กองสวัสดิการฯ
เพือ่จดัท าแผนพฒันาชมุชน แผนพฒันาชมุชนทุกชมุชน ชมุชน

2 โครงการพฒันาศักยภาพ จดัอบรมให้ความรู้และ 5,000 ห้องประชมุ กองสวัสดิการฯ
คณะกรรมการชมุชน ความเขา้ใจเกี่ยวกบับทบาท สภาเทศบาล

หน้าที่คณะกรรมการชมุชน ต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๓

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

โครงกำร

เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จงัหวดัพิจติร

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ยทุธศำสตร์ที ่4  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรบริหำร กำรบริกำรสู่สำกล

แบบ ผด.02



ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 50,000 อาคารอเนก กองการศึกษา
เช่น ซุ้มวิชาการ เคร่ืองเล่น ประสงค์

ส าหรับเด็ก เทศบาล
ต าบลโพทะเล

2 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก จัดประชุมผู้ปกครองนกัเรียน 4,000 หอ้งประชุม กองการศึกษา
เพื่อใหผู้้ปกครองได้รับทราบ สภาเทศบาล
และเข้าใจการจัดการศึกษา ต าบลโพทะเล
เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็ก

3 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน 504,210 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา ใหเ้ด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาล

ประเภทอาหารกลางวัน ของ เทศบาลต าบลโพทะเล ต าบลโพทะเล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโพทะเล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๔

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

หน้า

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำและระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้หลำกหลำยเพ่ือมุง่สูค่วำมเป็นเลิศ
แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร

แบบ ผด.02



ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 243,440 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา ศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กเล็กเทศบาล

ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดการ (อายุ 3-5 ป)ี ในศูนย์พัฒนา ต าบลโพทะเล

ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพทะเล
เด็กเล็ก

5 โครงการอุดหนนุโรงเรียนวัด สนบัสนนุงบประมาณในการ 445,200 โรงเรียนวัด กองการศึกษา
โพทะเลตามโครงการจัดหา จัดหาอาหารกลางวันใหเ้ด็ก โพทะเล

อาหารกลางวันใหแ้ก่เด็ก โรงเรียนในเขตเทศบาล
นกัเรียน

6 โครงการอุดหนนุโรงเรียน สนบัสนนุงบประมาณในการ 3,855,600 โรงเรียน กองการศึกษา
อนบุาลโพทะเล"รัฐบ ารุง จัดหาอาหารกลางวันใหเ้ด็ก อนบุาลโพทะเล
ตามโครงการจัดหา โรงเรียนในเขตเทศบาล "รัฐบ ารุง"
อาหารกลางวันใหแ้ก่เด็ก
นกัเรียน

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลโพทะเล   อ ำเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำและระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้หลำกหลำยเพ่ือมุง่สูค่วำมเป็นเลิศ

แบบ ผด.02


