
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ สถานที่ หน่วย
ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการวางทอ่ระบายน ้า บา้นโพธิต์าก หมู่ที่ 1 278,000 ม.1 กองช่าง
(หน้าโรงเรียนบา้นโพธิต์าก)

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 44,600 ม.1 กองช่าง
บา้นโพธิต์าก (ข้างบา้นนางตัน วงศ์บญุศรี)

๓ โครงการวางทอ่ระบายน ้า หมู่ที่ 2 บา้นโพธิต์าก 11,650 ม.2 กองช่าง
(ซอย 10)  

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 31,800 ม.2 กองช่าง
บา้นโพธิต์าก (บา้นนายหวนิ)

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 39,800 ม.2 กองช่าง
บา้นโพธิต์าก (หน้าบา้นนายบญุชิด ค้าภแูก้ว)

๖ โครงการวางทอ่ระบายน ้า บา้นโพธิต์าก หมู่ที่ 3 231,000 ม.3 กองช่าง
(ทางไปวดัปา่บา้นโพธิต์าก)

๗ โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก 45,500 ม.4 กองช่าง
 หมู่ที่ 4 บา้นสาวแล (บา้นพอ่วนั)

๘ โครงการวางทอ่ระบายน ้า  หมู่ที่ 4 บา้นสาวแล 134,200 ม.4 กองช่าง
(ซอย 12)
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รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก

รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก

รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก

รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก

รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก

รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก

รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก

รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ /

งบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรม

แบบ ผด. 2
บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

๑.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน



 แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๙ โครงการวางทอ่ระบายน ้า  หมู่ที่ 4 บา้นสาวแล รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก 40,000 ม.4 กองช่าง

(ทางไปอ้าเภอโพธิต์าก)

๑๐ โครงการวางทอ่ระบายน ้า  หมู่ที่ 5 บา้นสาวแล รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก 150,300 ม.5 กองช่าง
(หน้าบา้นนายไพบลูย)์

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก 39,800 ม.5 กองช่าง
หมู่ที่ 5 บา้นสาวแล (ข้างบา้นนายประเดิม)

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก 47,800 ม.5 กองช่าง
หมู่ที่ 5 บา้นสาวแล (ข้างวดัรุกขาภริมย์)

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก 187,000 ม.6 กองช่าง
บา้นสาวแล 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก 243,000 ม.7 กองช่าง
หมู่ที่ 7 บา้นศรีวไิล (ข้างโรงพยาบาลโพธิต์าก)

15 โครงการเทพื นคอนกรีต หมู่ที่ 4 บา้นสาวแล รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก 60,000 ม.4 กองช่าง

16 โครงการวางทอ่ระบายน ้า หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก 111,400 ม.6 กองช่าง
บา้นสาวแล (หน้าบา้นครูไข)
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โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ /

งบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรม

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

๑.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการวางทอ่ระบายน ้า หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก 77,500 ม.1 กองช่าง
บา้นโพธิต์าก (หลังโรงเรียน)

18 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5 รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก 36,800 ม.5 กองช่าง
บา้นสาวแล (ข้างบา้นนายจวน แกว้ดวงดี)

19 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5 รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก 24,000 ม.5 กองช่าง
บา้นสาวแล (หนา้บา้นแมห่มวย)

๒๐ โครงการจัดท้าแผนที่ภาษต้ีาบลโพธิต์าก ส้ารวจเขตแผนที่ภาษี 50,000 ต้าบลโพธิต์าก กองช่าง
ในพื นที่ต้าบลโพธิต์าก
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กิจกรรม

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

๑.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ /

งบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการต่อเติมศูนย์พฒันาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก 98,000 ม.1 กองช่าง

บา้นโพธิต์าก

2 โครงการต่อเติมศูนย์พฒันาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิต์าก 98,000 ม.6 กองช่าง
บา้นสาวแล
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โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ /

งบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรม

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

๑.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานการศึกษา



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การสร้างโอกาสใหกั้บประชาชนเพ่ือลดการเหลื่อมล้ าและเพ่ิมความมั่นคงในชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานประเพณี 20,000 มอ่งเบิ่งฯ ส้านกัปลัด

สร้างก้าลังใจแก่ผู้สูงอายุ ส้าหรับผู้สูงอายุ

๒ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุทกุเดือน 80,000 มอ่งเบิ่งฯ ส้านกัปลัด
ต้าบลโพธิต์าก

๓ โครงการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่สตรี ผู้พกิาร จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ใหแ้ก่ 10,000 มอ่งเบิ่งฯ ส้านกัปลัด
ผู้ด้อยโอกาส ต้าบลโพธิต์าก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร 
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กิจกรรม

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ /

งบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การสร้างโอกาสใหกั้บประชาชนเพ่ือลดการเหลื่อมล้ าและเพ่ิมความมั่นคงในชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 50,000 รร.พต./รร.สล. กองการศึกษาฯ

ศพด. 2 ศูนย์

2 โครงการจัดงานวนัแม่แหง่ชาติ จัดกิจกรรมงานวนัแม่แหง่ชาติ ศพด. 10,000 ศพด. 2 ศูนย์ กองการศึกษาฯ

3 โครงการปลูกฝังวฒันธรรมทอ้งถิ่น จัดท้ากิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ 20,000 ศพด. 2 ศูนย์ กองการศึกษาฯ
ส้าหรับ ศพด. 2 แหง่

๔ โครงการสภาเด็กเยาวชนต้าบล จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 20,000 อบต.โพธิต์าก กองการศึกษาฯ
โพธิต์าก

๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร อุดหนุนอาหารกลางวนัส้าหรับ 436,100 อบต.โพธิต์าก กองการศึกษาฯ
สถานศึกษา  (อุดหนุนอาหารกลางวนั ศพด.) ศพด. โพธิต์าก/สาวแล

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ค่าส่ือการเรียนการสอน รายหวั 151,300 ศพด. 2 ศูนย์ กองการศึกษาฯ
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. ส้าหรับ ศพด. ทั ง 2 ศูนย์
รายหวั)
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รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การสร้างโอกาสใหกั้บประชาชนเพ่ือลดการเหลื่อมล้ าและเพ่ิมความมั่นคงในชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการจัดการการเรียน 100,570 ศพด. 2 ศูนย์ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การศึกษา ส้าหรับ ศพด. ได้แก ่

การสอน ส้าหรับ ศพด.) ค่าหนงัสือเรียน, ค่าอปุกรณ์การเรียน

ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน, ค่ากจิกรรม,

๘ อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั 99,200 รร.พต./รร.สล. กองการศึกษาฯ
รร.บา้นโพธิต์าก / บา้นสาวแล

๙ อุดหนุนกิจกรรมของโรงเรียน ในเขตพื นที่ อดุหนนุงบประมาณ ส้าหรับกจิกรรม 50,000 รร.พต./รร.สล. กองการศึกษาฯ
ต้าบลโพธิต์าก ของโรงเรียนในเขตพื นที่ ต้าบลโพธิต์าก

๑๐ วสัดุอื่นๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) 685,189 อบต.โพธิต์าก กองการศึกษาฯ
ส้าหรับ ศพด.โพธิต์าก/สาวแล
โรงเรียนบา้นโพธิต์าก/สาวแล

14

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การสร้างโอกาสใหกั้บประชาชนเพ่ือลดการเหลื่อมล้ าและเพ่ิมความมั่นคงในชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จัดกิจกรรม เกี่ยวกับการควบคุม 50,000 ต้าบลโพธิต์าก ส้านกัปลัด

จากโรคพษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน ดูแลพื นที่ ปลอดโรคพษิสุนัขบช้า
รศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

๒ โครงการรณรงค์ปอ้งกัน ควบคุม ฉีดพน่หมอกควนั ก้าจัดลูกน ้ายุงลาย 20,000 พื นที่ ส้านกัปลัด
โรคไข้เลือดออก ในพื นที่ต้าบลโพธิต์าก ต้าบลโพธิต์าก

๓ อุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน อุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุข 140,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
มูลฐาน (อสม.)
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รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การสร้างโอกาสใหกั้บประชาชนเพ่ือลดการเหลื่อมล้ าและเพ่ิมความมั่นคงในชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภยัได้มาตรฐาน อบรมใหค้วามรู้ ในการผลิตพชืปลอดภยั 20,000 ต้าบลโพธิต์าก ส้านกัปลัด

(GAP)
๒ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุดหนุนใหแ้ก่เกษตรอ้าเภอโพธิต์าก 20,000 พื นที่ อบต. ร่วมกับ

การเกษตร ประจ้าต้าบลโพธิต์าก ต.โพธิต์าก เกษตรอ้าเภอ
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กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การสร้างโอกาสใหกั้บประชาชนเพ่ือลดการเหลื่อมล้ าและเพ่ิมความมั่นคงในชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการรณรงค์ปอ้งกันเสพติด จัดกิจกรรม อบรม ใหค้วามรู้ 10,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด

(To be number one) แนวทางปอ้งกัน เฝ้าระวงั ยาเสพติด
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โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรม

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธสศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การสร้างโอกาสใหกั้บประชาชนเพ่ือลดการเหลื่อมล้ าและเพ่ิมความมั่นคงในชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด 100,000 อบต.โพธิต์าก กองการศึกษาฯ

กีฬาต้านยาเสพติด กีฬา อบต.สัมพนัธ์
กีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรม

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การสร้างโอกาสใหกั้บประชาชนเพ่ือลดการเหลื่อมล้ าและเพ่ิมความมั่นคงในชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ อุดหนุนกองทนุหลักประกัน อุดหนุนกองทนุหลักประกันสุขภาพ 60,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด

สุขภาพระดับทอ้งถิ่นหรือพื นที่ ( สปสช.)

๒ เบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ จ่ายเบี ยยังชีพใหแ้ก่ผู้ปว่ยเอดส์ 24,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
ในพื นที่ต้าบลโพธิต์าก

๓ เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายบี ยยังชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ 5,293,200 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
ในพื นที่ต้าบลโพธิต์าก

๔ เบี ยยังชีพผู้พกิาร จ่ายเบี ยยังชีพใหแ้ก่ผู้พกิาร 1,267,200 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
ในพื นที่ต้าบลโพธิต์าก
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บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานงบกลาง

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรม



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั งขององค์กรปกครอง ด้าเนินการเลือกตั งของทอ้งถิ่น 50,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด

ส่วนทอ้งถิ่น
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บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบภายใน
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรม



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการซักซ้อมแผนบรูณาการปอ้งกันและ ซักซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทา 20,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด

บรรเทาสาธารณภยั สาธารณภยั

2 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ตั งด่าน 7 วนั อันตราย ช่วงเทศกาล 90,000 ต้าบลโพธิต์าก ส้านกัปลัด
จัดอบรกฎหมายจราจร ใหแ้ก่เยาวชน
ประชาชน ในต้าบลโพธิต์าก

3 ค่าจัดซื อวสัดุวทิยาศาสาตร์หรือการแพทย์ จัดซื อน ้ายาล้างแผล ผ้าพนัแผล วัสดุอื่นๆ 7,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
ในการกุ้ชีพ

4 ค่าวสัดุดับเพลิง จัดซื อวสัดุดับเพลิง เช่น ชุดดับเพลิง 20,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
รองเทา้ดับเพลิง ถังดับเพลิง เปน็ต้น
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บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบภายใน
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรม



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการศูนย์ปรองดอง สมานฉันท ์ กจิกรรม ส่งเสริม สนบัสนนุ สร้างความ 20,000 ต้าบลโพธิต์าก ส้านกัปลัด

ต้าบลโพธิต์าก สามัคคีของคนในชุมชน

๒ อุดหนุนประชุมเชิงปฏบิติัการพลัง อุดหนุนให ้อ.โพธิต์าก 30,000 อ้าเภอโพธิต์าก ส้านกัปลัด
แผ่นดินต่อต้านยาเสพติด

๓ อุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการเพื่อเอาชนะ อุดหนุนให ้อ.โพธิต์าก 20,000 อ้าเภอโพธิต์าก ส้านกัปลัด
ยาเสพติด อ้าเภอโพธิต์าก

๔ อุดหนุนอ้าเภอโพธิต์าก โครงการอบรม อุดหนุนให ้อ.โพธิต์าก 15,000 อ้าเภอโพธิต์าก ส้านกัปลัด
คณะกรรมการ อปพร. ผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน กลุ่มสตรี ผู้น้าเยาวชนฯ
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บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบภายใน
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรม



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการอนัเนื่องมาจากพระด้าริฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริของ 30,000 ต้าบลโพธิต์าก ส้านกัปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์บดินทร

เทพยวรางกูร
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บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการทอ่งเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรม



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการโพธิต์ากสีเขียว อบรมใหค้วามรู้ในเร่ืองของการ 80,000 ต้าบลโพธิต์าก ส้านกัปลัด

บริหารจัดการขยะ
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บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการทอ่งเที่ยว
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรม



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพืช อนัเนือ่งมาจาก จัดท้าฐานข้อมลูทรัพยากรในชุมชน 40,000 ต้าบลโพธิต์าก กองการศึกษาฯ

พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการทอ่งเที่ยว
4.3 แผนงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรม



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000 ต้าบลโพธิต์าก กองการศึกษาฯ

๒ อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ อุดหนุนงบประมาณจัดงานประเพณี 70,000 ต้าบลโพธิต์าก กองการศึกษาฯ
สงกรานต์

3 อุดหนุนประเพณีบญุมหาชาติ 40,000 ต้าบลโพธิต์าก กองการศึกษาฯ
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อุดหนุนงบประมาณจัดงานประเพณี
บญุมหาชาติ

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรม



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคืกรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 200,000 นอกสถานที่ ส้านกัปลัด

ในการบริหารราชการ ราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น ตลอดจนลูกจ้างฯ

2 รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพธิกีาร เลี ยงรับรองคณะบคุคล  พธิกีารต่างๆ 129,607 ต้าบลโพธิต์าก ส้านกัปลัด
และจัดงานราชพธิต่ีางๆ

3 ค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000 นอกสถานที่ ส้านกัปลัด

4 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ่ายค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบยีนต่างๆ 2,000,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
ค่าตักส่ิงปฏกิูล ค่าเย็บหนังสือ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าทิ งส่ิงปฏกิูล

๕ จัดซื อวสัดุส้านักงาน จัดซื อวสัดุส้านักงาน 100,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด

๖ วสัดุงานครัว จัดซื อวสัดุงานครัว 20,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด

๗ วสัดุไฟฟา้และวทิยุ จัดซื อวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 70,000 หมู่ ๑-๗ ส้านกัปลัด
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6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

กิจกรรม

 

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

6.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคืกรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
๖.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด

๕ วสัดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน จัดซื อวสัดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด

๖ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดซื อวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 27,492 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด

๗ วสัดุคอมพวิเตอร์ จัดซื อวสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด

8 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมทรัย์สินของ อบต. 100,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด

9 โครงการกิจกรรม 5 ส จัดกิจกรรม 5 ส ในส้านักงาน 40,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด

๑๐ โครงการจัดตั งศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ จัดซื อวสัดุ อุปกรณ์สนับสนุนใหแ้ก่ 20,000 ทอ้งถิ่น ส้านกัปลัด
ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอ้าเภอโพธิต์าก อ้าเภอโพธิต์าก

11 อุดหนุนกาชาดจังหวดัหนองคาย อุดหนุนกาชาดจังหวดัหนองคาย 10,000 จว.นค. ส้านกัปลัด
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กิจกรรม

 

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคืกรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
๖.2  แผนงานบริหารงานคลัง
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รายจ่ายมาเพื่อใหไ้ด้ซ่ึงบริการ ค่าเย็บหนังสือ ค่าธรรมเนียม 40,000 อบต.โพธิต์าก กองคลัง

ค่าลงทะเบยีนต่างๆ ฯลฯ

2 ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเดินทางไปราชการ 20,000 อบต.โพธิต์าก กองคลัง
ค่าเบี ยเลี ยง อบรมสัมมนา ส้าหรับ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง

3 วสัดุส้านักงาน จัดซื อวสัดุ ส้านักงาน เช่น กระดาษ 50,000 อบต.โพธิต์าก กองคลัง
ปากกา ตรายาง ส่ิงพมิพ ์ฯลฯ

4 วสัดุคอมพวิเตอร์ จัดซื อวสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000 อบต.โพธิต์าก กองคลัง
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รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคืกรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
๖.3  แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รายจ่ายมาเพื่อใหไ้ด้ซ่ึงบริการ ค่าเย็บหนังสือ ค่าธรรมเนียม 30,000 อบต.โพธิต์าก กองการศึกษาฯ

ค่าลงทะเบยีนต่างๆ ฯลฯ

2 ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเดินทางไปราชการ 20,000 อบต.โพธิต์าก กองการศึกษาฯ
ค่าเบี ยเลี ยง อบรมสัมมนา ส้าหรับ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง

3 วสัดุส้านักงาน จัดซื อวสัดุ ส้านักงาน เช่น กระดาษ 30,000 อบต.โพธิต์าก กองการศึกษาฯ
ปากกา ตรายาง ส่ิงพมิพ ์ฯลฯ
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคืกรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
๖.4  แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รายจ่ายมาเพื่อใหไ้ด้ซ่ึงบริการ ค่าเย็บหนังสือ ค่าธรรมเนียม 20,000 อบต.โพธิต์าก กองช่าง

ค่าลงทะเบยีนต่างๆ ฯลฯ

2 ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเดินทางไปราชการ 20,000 อบต.โพธิต์าก กองช่าง
ค่าเบี ยเลี ยง อบรมสัมมนา ส้าหรับ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง

3 วสัดุก่อสร้าง จัดซื อวสัดุเพื่อการก่อสร้าง 60,000 อบต.โพธิต์าก กองช่าง

4 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดซื อวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 10,000 อบต.โพธิต์าก กองช่าง
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี
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กิจกรรม

บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคืกรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)
1.  ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซื อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 66,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด

จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ แบบที่ 1 ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ 3 เคร่ือง

2 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซื อเครื องพิมพ์สี Muntifuntion 51,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
เคร่ืองพมิพสี์ ชนิดเลเซอร์ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ 3 เคร่ือง

3 ครุภณัฑ์ส้านักงาน จัดซื อพดัลมตั งพื นที่ ขนาด 20 นิ ว 9,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
พดัลมตั งพื นที่ จ้านวน 6 ตัว

4 ครุภณัฑ์ส้านักงาน จัดซื อโต๊ะท้างานข้าราชการ 10,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
โต๊ะท้างาน ระดับ 3 - 6 จ้านวน 2 ตัว

5 ครุภณัฑ์ส้านักงาน จัดซื อเก้าอี ท้างานระดับกลาง 9,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
เก้าอี ท้างาน จ้านวน 2 ตัว

6 ครุภณัฑ์ส้านักงาน จัดซื อตู้เหล็กแบบประตู 2 บาน 11,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
ตู้เหล็ก จ้านวน 2 ตู้

7 ครุภณัฑ์ส้านักงาน จัดซื อตู้เหล็กแบบเตี ย 8,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
ตู้เหล็กแบบเตี ย บานเล่ือนกระจก จ้านวน 2 ตัว

8 ครุภณัฑ์ส้านักงาน จัดซั อเก้าอี ประชุมบฟุองน ้า 17,250 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
เก้าอี ประชุม แบบมีพนักพงิ จ้านวน 25 ตัว
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กิจกรรม

บญัชีครุภณัฑ์ / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคืกรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)
1.  ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 ครุภณัฑ์ส้านักงาน จัดซื อโซฟารับแขก เก้ายาว 3 ที่นั่ง 1 ตัว 15,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด

ชุดโซฟารับแขก เก้าอี  1 ที่นั่ง 1 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว

10 ครุภณัฑ์ส้านักงาน จัดซื อเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ 18,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
เคร่ืองโทรสาร ธรรมดา 

11 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จัดซื อเตาแก็ส 10,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
เตาแก็ส

12 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จัดซื อเคร่ืองกรองน ้าระบบ R/O 35,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
เคร่ืองกรองน ้า พร้อมค่าติดตั งอุปกรณ์

13 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื อเคร่ืองมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ 42,500 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
เคร่ืองมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens

14 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 19,300 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพกิเซล 

15 ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จัดซื อล้าโพงส้าหรับขยายเสียง 30,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
ล้าโพง เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.โพธิต์าก

16 ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จัดซื อไมโครโฟนเพี่อใช้ในกิจการ 20,000 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด
ไมโครโฟน ของ อบต.โพธิต์าก
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กิจกรรม

บญัชีครุภณัฑ์ / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคืกรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)
1.  ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซื อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 66,000 อบต.โพธิต์าก กองคลัง

จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ แบบที่ 1 ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ 3 เคร่ือง

2 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซื อเครื องพิมพ์สี Muntifuntion 34,000 อบต.โพธิต์าก กองคลัง
เคร่ืองพมิพสี์ ชนิดเลเซอร์ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ 2 เคร่ือง
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กิจกรรม

บญัชีครุภณัฑ์ / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคืกรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)
1.  ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภณัฑ์อื่นๆ จัดซื อกล้องวงจรปดิ เพื่อใช้ในพื นที่ 67,900 อบต.โพธิต์าก ส้านกัปลัด

กล้องวงจรปพิด ต้าบลโพธิต์าก

35

กิจกรรม

บญัชีครุภณัฑ์ / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคืกรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)
1.  ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซื อเครื องพิมพ์สี Muntifuntion 17,000 อบต.โพธิต์าก กองการศึกษา

เคร่ืองพมิพสี์ ชนิดเลเซอร์ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ 2 เคร่ือง

2 ครุภณัฑ์ส้านักงาน จัดซื อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ ว 16,000 อบต.โพธิต์าก กองการศึกษา
พดัลมติดผนัง จ้านวน 8 ตัว ให้แก่ ศพด. ทั ง 2 ศูนย์

3 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จัดซื อตู้เย็นขนาด 1 คิวบกิฟตุ 6,500 อบต.โพธิต์าก กองการศึกษา
ตู้เย็น ส้าหรับ ศพด. โพธิต์าก

4 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จัดซื อตู้ท้าน ้าเย็น ขนาด 2 ก๊อก 9,400 อบต.โพธิต์าก กองการศึกษา
ตู้ท้าน ้าเย็น 2 เคร่ือง ส้าหรับ ศพด. ทั ง 2 ศูนย์

5 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื อเคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา 42,500 อบต.โพธิต์าก กองการศึกษา
เคร่ืองซักผ้า ขนาด 15 กก. จ้านวน 2 เคร่ือง 

ส้าหรับ ศพด. ทั ง 2 ศูนย์
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กิจกรรม

บญัชีครุภณัฑ์ / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



แบบ ผด. 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคืกรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ป ี๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน ป ี๒๕๖๐)
1.  ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินงาน ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซื อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 22,000 อบต.โพธิต์าก กองช่าง

จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ แบบที่ 1 ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ 1 เคร่ือง

2 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซื อเครื องพิมพ์สี Muntifuntion 34,000 อบต.โพธิต์าก กองช่าง
เคร่ืองพมิพสี์ ชนิดเลเซอร์ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ 2 เคร่ือง

3 ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซื อเคร่ืองเชื่อมโลหะ เพื่อใช้ใน 50,000 อบต.โพธิต์าก กองช่าง
เคร่ืองเชื่อมโลหะ กิจการของ อบต.โพธิต์าก
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กิจกรรม

บญัชีครุภณัฑ์ / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก

รายละเอียดของโครงการ / พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562






























































