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ส่วนท่ี  1  บทน า 
1.1  บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้
ควำมส ำคญักบักำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยก ำหนดกรอบควำมเป็นอสิระใน
กำรก ำหนดนโยบำย  กำรปกครอง  กำรบรหิำร  กำรบรหิำรงำนบุคคล  กำรเงนิและกำรคลงั  และมี
อ ำนำจหน้ำทีข่องตนเองโดยเฉพำะ  นอกจำกนี้พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2542 ไดบ้ญัญตัใิหม้อีงคก์รรบัผดิชอบในกำรจดัท ำแผนกำร
กระจำยอ ำนำจใหแ้ก่กำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พระรำชบญัญตับิรหิำรงำนบุคคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ .ศ.2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร
ลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมำยดงักล่ำว
จัดท ำขึ้นเพื่อให้กระจำยอ ำนำจเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่จงึมอี ำนำจกวำ้งขวำงขึน้  ซึ่งมใิช่มหีน้ำทีบ่รกิำรสำธำรณะพืน้ฐำนแก่ประชำชนในทอ้งถิน่เทำ่นัน้  
แต่รวมไปถงึกำรพฒันำคุณภำพชวีติ กำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมทอ้งถิน่ และเป็นองค์กรทีเ่ปิดให้
ประชำคมทอ้งถิน่มสีว่นร่วมในกำรบรหิำรและตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนของเทศบำลมำก 

เทศบำลต ำบลต ำบลโพธิไ์ชย ได้จดัท ำแผนพฒันำสีปี่ซึ่งเป็นแผนทีก่ ำหนดยุทธศำสตรแ์นว
ทำงกำรพฒันำเทศบำลโดยแสดงถงึวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และจุดมุ่งหมำยในกำรพฒันำ ในช่วง ๔ ปี(25๖๑ 
– ๒๕๖๔)  และเชื่อมโยงกบักำรวำงแผนเพื่อจดัท ำงบประมำณประจ ำปี   เนื่องจำกมลีกัษณะเป็นกำร
ก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำที่จัดขึ้นส ำหรับงบประมำณแต่ละปี โดยครอบคลุม
ระยะเวลำ ๔ ปี  ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจดัท ำและประสำนแผนของเทศบำล พ.ศ.
2548  แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสอืกระทวงมหำดไทย ด่วนทีส่ดุที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว๐๖๐๐ ลงวนัที ่๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙เทศบำลต ำบลต ำบลโพธิไ์ชยโดยคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพฒันำเทศบำลต ำบลต ำบลโพธิไ์ชยและคณะกรรมกำรพฒันำเทศบำลต ำบลต ำบลโพธิไ์ชย จงึได้
จดัท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.25๖๑ ตำมรูปแบบทีก่ ำหนดตำมหนังสอืดงักล่ำว โดยปรบัเปลี่ยน



จำก “แนวทำงกำรพฒันำ” เป็น “แผนงำน” เพื่อให้สอดคล้องกบัรูปแบบแผนพฒันำสี่ปี ตำมหนังสอื
กระทรวงมหำดไทยด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.2/ว 5797 ลงวนัที ่10 ต.ค.59 โดยมจีุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถงึ
รำยละเอยีดแผนงำน/โครงกำรพฒันำและกจิกรรมทีด่ ำเนินกำรจรงิทัง้หมดในพื้นทีข่องเทศบำลต ำบล
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.25๖๑ ของงเทศบำลต ำบลต ำบลโพธิไ์ชยขึน้และเพื่อก ำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆที่ได้รบักำรอนุมตัิให้ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.25๖๑  มีควำม
ชดัเจนในกำรปฏบิตัมิำกขึน้และมกีำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนเกีย่วกบัหน่วยงำนอื่นๆ  รวมทัง้
กำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรติดตำมและ
ประมวลผลเมื่อสิน้ปีมคีวำมสะดวกมำกขึน้ 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจดัท ำแผนกำรพฒันำเทศบำลต ำบลต ำบลโพธิไ์ชยมุ่งหวงัว่ำ
แผนกำรด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบรหิำรจดักำร กำรตดิตำมและประมวลผลกำรน ำ
แผนพฒันำไปปฏบิตัใิชเ้ป็นอยำ่งด ี
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1.2 วตัถปุระสงคข์องแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนกำรด ำเนินงำนมจีุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถงึรำยละเอยีดของแผนงำน/โครงกำรพฒันำและ
กจิกรรมกำรพฒันำทีด่ ำเนินกำรจรงิทัง้หมดในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณนัน้
เพื่อใหแ้นวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนัน้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ มคีวำมชดัเจนในกำร
ปฏบิตัมิำกขึน้ ลดควำมซ ้ำซ้อนของโครงกำร มกีำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกบัหน่วยงำนและจ ำแนก
รำยละเอยีดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน 
 2. แผนกำรด ำเนินงำนจะเป็นเครื่องมอืส ำคญัในกำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ เพื่อ
ควบคุมกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปอยำ่งเหมำะสม และมปีระสทิธภิำพ 
 3. แผนกำรด ำเนินงำน จะก ำหนดรำยละเอยีดของโครงกำร/กจิกรรมกำรพฒันำทีด่ ำเนินกำร
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงกำร /กิจกรรมกำรพัฒนำ ที่จะบรรจุในแผนกำร
ด ำเนินงำนจะมทีีม่ำจำก 
  3.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ ขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ (รวมทัง้เงนิอุดหนุนทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อุดหนุนใหห้น่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 
  3.2 โครงกำร กจิกรรม กำรพฒันำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กดิจำกกำรจ่ำย
ขำดเงนิสะสม เงนิอุดหนุนเฉพำะกจิหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ทีด่ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ
ทอ้งถิน่ 
  3.3 โครงกำร/กจิกรรมกำรพฒันำทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ด ำเนินกำรเองโดยไม่ใช้
งบประมำณ (ถำ้ม)ี 



  3.4โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือ
หน่วยงำนอื่นๆ ทีด่ ำเนินกำรในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ส ำหรบัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั 
ใหร้วบรวมขอ้มูลโครงกำร/กจิกรรมกำรพฒันำของหน่วยรำชกำร สว่นกลำง สว่นภูมภิำค หรอืหน่วยงำน
อื่นๆ ทีม่ลีกัษณะกำรด ำเนินงำนครอบคลุมพื้นทีห่ลำยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่หรือเป็นโครงกำร /
กิจกรรมกำรพัฒนำที่มีควำมคำบเกี่ยวต่อเนื่ องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจำกแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวดัหรืออำจสอบถำมไปยงั
หน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  3.5โครงกำร/กจิกรรมกำรพฒันำอื่นๆ ทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่พจิำรณำเหน็ว่ำจะ
เกดิประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพืน้ที ่
  
 1.3 ขัน้ตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2548 ขอ้ 4 ได้ก ำหนดใหจ้ดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมขอ้ 26 และ ขอ้ 27 ว่ำ กำรจดัท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนใหด้ ำเนินกำรตำมระเบยีบนี้โดยมขี ัน้ตอนด ำเนินกำรดงันี้ 
 1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่รวบรวมแผนงำน โครงกำรพฒันำ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รฐัวสิำหกจิและหน่วยงำน
อื่นๆ ที่ด ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอ
คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่ 
 2. คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่พจิำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แลว้เสนอผูบ้รหิำรทอ้งถิน่
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทัง้นี้ใหปิ้ดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัที่
ประกำศ เพื่อใหป้ระชำชนในทอ้งถิน่ทรำบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกำศไวอ้ยำ่งน้อยสำมสบิวนั 
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 3. แผนกำรด ำเนินงำนใหจ้ดัท ำเสร็จภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีป่ระกำศใช้งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/
โครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรสว่นกลำง สว่นภูมภิำค รฐัวสิำหกจิหรอืหน่วยงำนอื่นๆ ทีต่อ้งด ำเนินกำร
ในพื้นทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปีงบประมำณนัน้กำรขยำยเวลำกำรจดัท ำและกำรแกไ้ขแผนกำร
ด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 
 การจดัท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
 ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้วหำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดตัง้งบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน /โครงกำรเพิ่มเติมจำก
หน่วยงำนรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รฐัวสิำหกจิหรอืหน่วยงำนอื่นๆ ทีด่ ำเนินกำรในพืน้ทีอ่งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั ้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนใหแ้ล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นับแต่มกีำรจดัตัง้งบประมำณเพิม่เตมิหรือได้รบัแจ้งแผนงำน /



โครงกำรเพิม่เตมิจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง สว่นภูมภิำค รฐัวสิำหกจิหรอืหน่วยงำนอื่นๆ (โดยให้
จดัท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1,2,3,4,......) 
 ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนใหพ้จิำรณำจดัหมวดหมู่ใหส้อดคล้องกบัยุทธศำสตร์และแผนงำน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ทีก่ ำหนดไวใ้นยุทธศำสตร์กำรพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันำสีปี่ โดยมเีคำ้โครงแผนกำรด ำเนินงำน 2 สว่น คอื 
 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรพฒันำในปีงบประมำณ มคีวำมชดัเจนในกำร
ปฏบิตัมิำกขึน้ 

2. มีควำมสะดวกในกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำแผนไปปฏิบัติ มีควำมสะดวกและมี
ประสทิธภิำพ 

3.  เพื่อใหก้ำรใชจ้่ำยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
4.  ทรำบถงึจ ำนวนงบประมำณทีต่อ้งจ่ำยจรงิในแต่ละปี 
5.  สำมำรถบรหิำรเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของทกุส่วนของเทศบำลต ำบลต ำบลโพธิ ์

ไชย 
6.  สำมำรถน ำแผนกำรปฏบิตักิำรมำวเิครำะหปั์ญหำอนัเกดิจำกกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ

ตำมงบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 บญัชี
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4 
ส่วนท่ี 2 บญัชีโครงการ/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ และบัญชี
โครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณโดยน ำเสนอ ดงันี้ 

 2.1 บญัชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำร

ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละของโครงกำรทัง้หมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณ
ทัง้หมด หน่วยงำนรบัผดิชอบ 

  กำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด. 01 นี้ จะตอ้งลงรำยกำรยทุธศำสตร์  
แผนงำน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทัง้หมด จ ำนวนงบประมำณ และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทัง้หมด และต้องระบุ
หน่วยงำนรบัผดิชอบและเมื่อลงแต่ละยทุธศำสตรแ์ละแผนงำนแลว้ จะตอ้งรวมผลทกุครัง้ และจะตอ้งรวม
ผลในภำพรวมทัง้หมดดว้ย  

  กำรลงยทุธศำสตรแ์ละแผนงำนโดยภำพรวมทัง้หมด ผลของกำรคดิเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทัง้หมด และกำรคดิเป็นรอ้ยละของงบประมำณทัง้หมด จะตอ้งเป็นรอ้ยละรอ้ยเสมอ (100) 

 2.2 บญัชโีครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบญัชโีครงกำร/งบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตรพ์รอ้มแสดงแผนงำน โดยมลี ำดบัที/่
โครงกำร/รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร/งบประมำณ (บำท)/สถำนที่ด ำเนินกำร/
หน่วยงำนรบัผดิชอบหลกั/ปีงบประมำณและเดอืน โดยเริม่จำกเดอืนตุลำคมของปีหนึ่งไปสิน้สุดเดอืน
กนัยำยนอกีปีหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





5 
บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย 

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

ยทุธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทัง้หมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทัง้หมด 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี  ด้านการพฒันาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คง และมีความสามารถทางการแข่งขนั 
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 30 25.86 4,952,500 34.34 กองช่ำง 

รวม      
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี ด้านการพฒันาคณุภาพและสงัคม 

1.1  แผนงาน  สำธำรณสขุ 4 3.45 760,000 5.27 ส ำนักปลดั 

1.2  แผนงาน  สงัคมสงเคราะห ์ 1 0.86 10,000 0.07 ส ำนักปลดั 

1.3 แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 10 8.63 454,000 3.15 ส ำนักปลดั 

1.4 แผนงาน  การศึกษา 35 30.18 6,226,708 43.17 ส ำนักปลดั 

1.5 แผนงาน  สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 12 10.31 495,000 3.43 ส ำนักปลดั 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี 3 ด้านการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

1.1  แผนงาน  การเกษตร    2 1.72 369,000 2.56 กองช่าง 
 
 
 

แบบ ผด. 01 



 
 
 

6 
แบบ ผด. 01 

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย 
********************************** 

ยทุธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทัง้หมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทัง้หมด 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี 4  ด้านการเสริมสร้งความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น และความมัน่คง 

1.1  แผนงาน  รกัษาความสงบภายใน 15 12.94 560,000 3.88 ส ำนักปลดั 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี 5  ด้านการพฒันาการบริหารภาครฐั 

1.1 แผนงาน  บริหารทัว่ไป  5 4.32 285,000 1.97 ส ำนักปลดั 

1.1 แผนงาน  บริหารงานคลงั 2 1.73 310,000 2.16 กองคลงั 

รวม 116 100 14,422,208 100  

รวมทัง้ส้ิน 116 100 14,422,208 100  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย  อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จงัหวดัขอนแก่น 

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

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี  5   ด้านด้านการพฒันาการบริหารภาครฐั  

  แผนงาน   บริหารทัว่ไป 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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 โครงกำรอบรมสมัมนำและศกึษำดู

งำน 

เพือ่สง่เสรมิพฒันำศกัยภำพของ

พนักงำนเทศบำลพนักงำนจำ้งผูบ้รหิำร 

สมำชกิสภำฯกลุ่มสตรแีมบ่ำ้นกลุ่ม อส

ม. อปพร. ก ำนัน ผูใ้หญบ่ำ้น ผูน้ ำ

ชุมชน กลุ่มผูส้งูอำยุกลุ่มเยำวชนกลุ่ม

200,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

แบบ ผด. 02 



อำชพีต่ำง ๆเชน่คำ่อำหำรอำหำรวำ่ง

น ้ำดื่มคำ่เชำ่ทีพ่กัคำ่ตอบแทนวทิยำกร

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2 โครงกำรจดักจิกรรมวนัเทศบำล 

(ตรงกบัวนัที ่๒๔ เมษำยนของทุก

ปี)  

จดันิทรรศกำร ท ำบุญเลี้ยงพระ บ ำเพญ็

ประโยชน์ และกจิกรรมอนัเป็น

สำธำรณประโยชน์ 

10,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

 
 
 
 

38 
แบบ ผด. 02 

 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

3 โครงกำรสง่เสรมิและสนับสนุน
กำรปลูกตน้ไมใ้นกจิกรรมวนั
ส ำคญัต่ำงๆ 
 

ค่ำพนัธุไ์มค้่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำร

จดักจิกรรมรณรงคป์ลูกตน้ไม ้

10,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

4 โครงอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนั
เนื่องมำจำกพระรำชด ำรสิมเดจ็
พระเทพรตันรำชสุดำสยำมบรมรำช
กุมำร ี

- 30,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             



5 โครงกำรจดัหำวสัดุอุปกรณ์
เครือ่งใชส้ ำนักงำนและครุภณัฑ์
ส ำนักงำนศนูยข์อ้มลูขำ่วสำรของ 
อปท.ระดบัอ ำเภอ 

อุดหนุนเทศบำลบำ้นโคก 35,000 อ ำเภอโคกโพธิ ์

ไชย 

ส ำนักปลดั             
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย  อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จงัหวดัขอนแก่น 
************************** 

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี  5   ด้านด้านการพฒันาการบริหารภาครฐั  

    แผนงาน   บริหารงานคลงั 
 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมำณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

แบบ ผด. 02 



ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

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 ค่ำจดัท ำแผนทีภ่ำษแีละทะเบยีน
ทรพัยส์นิ  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้ง,คำ่จำ้งเหมำบรกิำร

โครงกำรจดัท ำแผนทีภ่ำษแีละทะเบยีน

ทรพัยส์นิของเทศบำลต ำบลโพธิ ์

300,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

กองคลงั             

2 โครงกำรสรำ้งจติส ำนึกใหผู้ม้หีน้ำที่

ช ำระภำษใีนกำรช ำระภำษแีละสรำ้ง

แรงจงูใจให้ประชำชนช ำระภำษี

เพิม่ขึน้    

เชน่  กำรจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์

รณรงคก์ำรช ำระภำษ ี กำรมอบ

ของขวญัของรำงวลัให้แก่ผูเ้สยีภำษี

ดเีด่นประจ ำปี คำ่ตอบแทนเจำ้หน้ำทีใ่น

กำรออกรบัช ำระภำษนีองสถำนที ่ 

รวมถงึสรำ้งจติส ำนึกให้ประชำชน

ตระหนักถงึหน้ำทีแ่ละให้ควำมรว่มมอื

ในกำรช ำระภำษ ี

10,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย  อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จงัหวดัขอนแก่น 
************************** 

แบบ ผด. 02 



1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี  4   ด้านการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตทรพัยสิ์น  และความมัน่คง  

    แผนงาน   รกัษาความสงบภายใน 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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 คำ่จดักจิกรรม/โครงกำรรณรงค์

ต่อต้ำนยำเสพตดิ  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดั

กจิกรรม/โครงกำรรณรงคต์่อต้ำนยำ

เสพตดิให้กบั กลุ่มเยำวชน ,กลุ่ม to be 

numberone ต ำบลโพธิไ์ชย ฯลฯ 

50,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

2 คำ่จดักจิกรรมเนื่องในวนั 
อำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรอืน   

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดักจิกรรมวนั อปพร.

ประจ ำปี 2561 เชน่คำ่อุปกรณ์  คำ่ป้ำย 

คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่ง คำ่น ้ำแขง็น ้ำ

ดื่ม คำ่ลงทะเบยีน ฯลฯ 

20,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

3 โครงกำรสรำ้งวนิัยจรำจร เพือ่ลด
อุบตัเิหตุทำงถนน  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัฝึกอบรมประชำชน

ทัว่ไปหรอืเยำวชนในสถำนศกึษำให้

เกดิควำมรูค้วำมเขำ้ใจในวนิัยจรำจร 

ปฏบิตัติำมกหมำยจรำจร เพือ่ลด

อุบตัเิหตุทำงถนน ตลอดจนคำ่ใชจ้ำ่ย

ในโครงกำรตัง้จุดตรวจ จุดบรกิำร

ประชำชนร่วม ในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ 

ฯลฯ 

120,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

 
34 



แบบ ผด. 02 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

4 กจิกรรมรณรงคต์่อต้ำนยำเสพตดิ  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดั

กจิกรรมต่อต้ำนยำเสพตดิ เชน่ เป็นคำ่

เชำ่อุปกรณ์เดนิรณรงค ์คำ่ป้ำย 

คำ่อำหำรวำ่ง คำ่น ้ำเขง็ น ้ำดื่ม คำ่วสัดุ

อุปกรณ์ต่ำง ๆ ฯลฯ 

20,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

5 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรบัปรุงซ่อมแซม
รถดบัเพลงิและรถกู้ชพี 

- 100,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

6 คำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียัในชุมชน เพือ่ให้
ควำมรูเ้รือ่งของกำรระงบัอคัคภียั
กบัประชำชน และตงัจุดปลอดภยั
ในชุมชน ทัง้ ๑๐ หมูบ่ำ้น ในเขต
ต ำบลโพธิไ์ชย ประจ ำปี ๒๕61  

เพือ่ให้ควำมรูแ้ก่ประชำชน  ในต ำบล

โพธิไ์ชย  ผูบ้รหิำร  พนักงำนเทศบำล  

ลูกจำ้ง  บุคลำกรทำงกำรศกึษำ  และ

ประชำชนทีส่นใจ  รวมถงึซ้อมแผน

ป้องกนัและระงบัอคัคภียัระดบัอ ำเภอ  

เพือ่จำ่ยเป็น คำ่จดัสถำนที ่

คำ่ตอบแทนวทิยำกร คำ่อำหำร 

คำ่อำหำรวำ่ง คำ่เครือ่งดื่ม  คำ่เอกสำร 

คำ่ถงัดบัเพลงิพรอ้มชุดตดิตัง้ คำ่ผงเคมี

ดบัเพลงิ คำ่น ้ำมนั คำ่แกส็และวสัดุ 

อุปกรณ์ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นใน

กำรอบรม ฯลฯ 

50,000 หมูท่ี ่1 - 10 ส ำนักปลดั             
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แบบ ผด. 02 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

7 คำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรฝึกอบรมเพือ่

เพิม่ศกัยภำพ  อปพร.   

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฝึกอบรมอปพร. 

ประจ ำปี 2561  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดั

สถำนที ่คำ่เชำ่สถำนที ่  คำ่เชำ่ทีพ่กัคำ่

เชำ่เหมำรถยนต์ คำ่เชำ่เหมำอุปกรณ์  

คำ่ตอบแทนวทิยำกร คำ่อำหร 

เครือ่งดื่ม  คำ่อำหำรวำ่ง คำ่เอกสำร คำ่

เครือ่งแต่งกำย และอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นใน

กำรอบรม ฯลฯ 

100,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

8 คำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรฝึกอบรมให้
ควำมรูแ้ก่ประชำชนในกำรป้องกนั
ไฟป่ำ  
 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฝึกอบรม ประจ ำปี 

2561   เป็นคำ่จดัสถำนที ่คำ่เชำ่

สถำนที ่คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่เชำ่เหมำ

รถยนต์  คำ่เชำ่เหมำอุปกรณ์ 

คำ่ตอบแทนวทิยำกร คำ่อำหำร น ้ำดื่ม 

คำ่อำหำรวำ่ง คำ่เอกสำร คำ่เครือ่งแต่ง

50,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             



กำย คำ่ป้ำยประชำสมัพนัธ ์ และ

อุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรอบรม ฯลฯ 

9 โครงกำรฝึกอบรม  ประชุม ชีแ้จงท ำ
ควำมเขำ้ใจ เพื่อสรำ้งทศันคตแิละ
จติส ำนึกที่ดงีำมในกำรอยู่ร่วมกนัอย่ำง
สมำนฉนัท ์ โดยเน้นกำรมสี่วนร่วมของ
ประชำชนในต ำบลโพธิไ์ชย  ทัง้  10  
หมู่บำ้น  รวมถงึ โครงกำรฝึกอบรม
พทิกัษร์กัษำไวซ้ึ่ง ชำต ิ ศำสนำ  
พระมหำกษตัรยิอ์นัเป็นที่ยดึเหน่ียวและ
เป็นศูนยร์วมจติใจของประชำชนชำวไทย  
ทัง้ชำต ิ  

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ย  เชน่  คำ่อุปกรณ์

ต่ำง ๆ คำ่ป้ำย คำ่อำหำร  คำ่อำหำร

วำ่ง คำ่น ้ำแขง็น ้ำดื่ม  คำ่วทิยำกร  

คำ่ลงทะเบยีน  คำ่เชำ่สถำนที ่ คำ่เชำ่ที่

พกั  คำ่จำ้งเหมำรถ  ฯลฯ 

50,000 หมูท่ี ่1 - 10 ส ำนักปลดั             

 
 

36 
แบบ ผด. 02/1 

 
 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย  อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จงัหวดัขอนแก่น 
************************** 

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี  4   ด้านการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตทรพัยสิ์น  และความมัน่คง  

   แผนงาน   รกัษาความสงบภายใน 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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 จดัซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนำด  25  ลติร 14,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

2 จดัซื้อถงัน ้ำไฟเบอรก์ลำส   ควำมจุ 2,000  ลติร  จ ำนวน  10 

ถงั  รำคำถงัละ  9,800  บำท 

98,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

3 จดัซื้อเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 5 วตัต์ 57,500 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

4 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัซื้อเครื่อง
ขยำยเสยีงตดิรถยนต ์

- 30,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

5 ค่ำจดัซื้อเครื่องซกัผำ้แบบ
ธรรมดำ   

ขนำด  15  กโิลกรมั 18,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

6 จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์
ส ำหรบังำนส ำนักงำน  

จ ำนวน 1 เครื่อง 16,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

 
 
16 

แบบ ผด. 02 
 
 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย  อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จงัหวดัขอนแก่น 
************************** 

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี  2   ด้านการพฒันาคณุภาพคนและสงัคม  

   แผนงาน   สาธารณสุข 
 



ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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 โครงกำรบรกิำรกำรแพทย์

ฉุกเฉิน คำ่ตอบแทนชุดปฏบิตัิ

กำรแพทยฉุ์กเฉิน ทีป่ฏบิตัหิน้ำที่

ประจ ำเทศบำล  

คำ่จำ้งเหมำ คำ่ล่วงเวลำ  คำ่เบีย้

เลี้ยง   คำ่จำ้ง ฯลฯ 

550,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

2 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรป้องกนัโรค
ไขเ้ลอืดออก  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำร

รณรงค์ป้องกนัไขเ้ลอืดออกในเขต

เทศบำลต ำบลโพธิไ์ชย เชน่คำ่จดัซื้อ

เคมภีณัฑใ์นกำรกำจดัยุง คำ่น ้ำมนั

ส ำหรบัพน่ยุง ผูป้ฏบิตัหิน้ำที่ ฯลฯ เป็น

ต้น 

100,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             
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แบบ ผด. 02 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 



3 โครงกำรฝึกอบรมสมัมนำและศกึษำ
ดูงำนเพือ่สง่เสรมิพฒันำศกัยภำพ
ของหน่วยปฏบิตักิำรกำรแพทย์
ฉุกเฉินและเครอืขำ่ยอำสำ
กำรแพทยฉุ์กเฉินในต ำบลโพธิไ์ชย
ประจ ำปี  2561  
 

เพือ่เป็นคำ่ประชุมสมัมนำ/ฝึกอบรม

ทบทวนและศกึษำดูงำนเพือ่สง่เสรมิ

พฒันำศกัยภำพของหน่วยปฏบิตักิำร

ฉุกเฉินเบือ้งต้นและเครอืขำ่ยของ

เทศบำลต ำบลโพธิไ์ชยให้สำมำรถ

ปฏบิตังิำนได้อยำ่งมปีระสทิธภิำพมำก

ขึน้ เชน่ คำ่อุปกรณ์ต่ำง  คำ่ป้ำย 

คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่ง คำ่น ้ำแขง็น ้ำ

ดื่ม คำ่วทิยำกร คำ่ลงทะเบยีน คำ่เชำ่ที่

พกั คำ่จำ้งเหมำรถ ฯลฯ 

100,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

4 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอโคกโพธิไ์ชย  โครงกำร
บรจิำคโลหติ ช่วยชวีติเพื่อน
มนุษย ์ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
 

 10,000 อ ำเภอโคกโพธิ ์

ไชย 

ส ำนักปลดั             
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แบบ ผด. 02 
 
 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย  อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จงัหวดัขอนแก่น 
************************** 

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี  3   ด้านการพฒันาคณุภาพคนและสงัคม  

   แผนงาน   สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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 คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรฝึกอบรมกำร

ดูแลระยะยำวส ำหรบัผูส้งูอำยุใน

ชุมชน   

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำร เชน่ 

คำ่อำหำร  คำ่อำหำรวำ่ง  คำ่ตอบแทน

วทิยำกร  คำ่วสัดุอุปกรณ์  คำ่น ้ำแขง็

น ้ำดื่ม  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ 

120,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

2 คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำร  รกัน ้ำ  รกัป่ำ 
รกัแผน่ดนิ  เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ
พระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วั 
รชักำลที ่๙  เสดจ็เถลงิถวลัยรำช
สมบตั ิครบ 70 ปี  และสมเดจ็พระ
นำงเจำ้ฯ พระบรมรำชนิีนำถ  ทรง
เจรญิพระชนมพรรษำ  7  รอบ  
๘๔  พรรษำ    

สรำ้งจติส ำนึกของประชำชนในกำร

รกัษำสิง่แวดล้อม  และอนุรกัษ์

ทรพัยำกรธรรมชำต ิ

20,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

 



 
 
 
30 

แบบ ผด. 02 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

3 คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำร/กจิกรรมสง่เสรมิ

พฒันำศกัยภำพผูส้งูอำยุ  ประจ ำปี  

2561  

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำร เชน่ 

คำ่อำหำร  คำ่อำหำรวำ่ง  คำ่น ้ำแขง็น ้ำ

ดื่ม  คำ่วสัดุอุปกรณ์ต่ำง  และคำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 

30,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

4 คำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรฝึกอบรม
สง่เสรมิอำชพีให้แก่คนพกิำรหรอื
ประชำชนทัว่ไป  

เชน่คำ่อำหำรอำหำรวำ่ง น ้ำดื่ม

คำ่ตอบแทนวทิยำกรและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ

ทีเ่กีย่วขอ้งตำมโครงกำร 

20,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

5 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั
กฬีำโคกโพธิไ์ชยเกมสป์ระจ ำปี  
2561   
 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัสถำนทีค่ำ่เงนิรำงวลั

คำ่ถ้วยรำงวลั คำ่อุปกรณ์กฬีำคำ่ป้ำย 

คำ่ตอบแทนกรรมกำรตดัสนิ คำ่อำหำร

คำ่อำหำรวำ่ง เครือ่งดื่ม คำ่เอกสำรและ

อุปกรณ์ทีจ่ ำเป็น  ฯลฯ 

50,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

6 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรม
เทศบำลพบประชำชน   

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดั

กจิกรรมออกเยีย่มชุมชนของเทศบำล

และกำรออกจดัท ำแผนชุมชนและ

ปรบัปรุง/ทบทวนแผนพฒันำสีปี่ของ

30,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             



เทศบำล  เพือ่ให้ประชำชนได้รบับรกิำร

ขัน้พืน้ฐำนอยำ่งทัว่ถงึ  ซึง่จะก่อใหเ้กดิ

ควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหวำ่งหน่วยงำน

รำชกำรกบัชุมชน  ซึง่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุ

อุปกรณ์ คำ่อำหำร น ้ำดื่มน ้ำแขง็ ฯลฯ 

 31  แบบ ผด. 02 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

7 โครงกำรพฒันำและสง่เสรมิ

ศกัยภำพแหล่งท่องเทีย่ว

โบรำณสถำนเมอืงไชยวำน 

- 50,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

8 โครงกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำ
เสพตดิอ ำเภอโคกโพธิ ์
ไชย  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561   

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิไ์ชย 60,000 อ ำเภอโคกโพธิ ์

ไชย 

ส ำนักปลดั             

9 โครงกำรสง่เสรมิประสทิธภิำพและ
ขยำยผลกำรด ำเนินงำนศนูย์
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรคเอดส ์และผูต้ดิ
เชือ้ H.I.V ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 
 

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิไ์ชย 40,000 อ ำเภอโคกโพธิ ์

ไชย 

ส ำนักปลดั             

10 โครงกำรสง่เสรมิกำรอนุรกัษ์
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิไ์ชย 20,000 อ ำเภอโคกโพธิ ์

ไชย 

ส ำนักปลดั             



 
11 โครงกำรป้องกนัและก ำจดัโรคพษิ

สุนัขบำ้  ตำมทีส่ ำนักงำนปศุสตัว์
อ ำเภอโคกโพธิไ์ชย ขอรบักำร
สนับสนุน
งบประมำณ ประจ ำปี  ๒๕61  

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิไ์ชย 25,000 อ ำเภอโคกโพธิ ์

ไชย 

ส ำนักปลดั             

12 โครงกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำ
เสพตดิจงัหวดัขอนแก่น  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561    

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิไ์ชย 30,000 อ ำเภอโคกโพธิ ์

ไชย 

ส ำนักปลดั             

 
 

19 
แบบ ผด. 02 

 
 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย  อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จงัหวดัขอนแก่น 
************************** 

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี  2   ด้านการพฒันาคณุภาพคนแลสงัคม  

   แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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 คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรจดักำรแขง่ขนั

กฬีำสำนสมัพนัธช์ำวต ำบลโพธิไ์ชย

ห่ำงไกลยำเสพตดิ  ประจ ำปี  2561   

เพือ่ปลูกฝังให้ประชำชน และเยำวชน  

หนัมำเล่นกฬีำและออกก ำลงักำยให้

มำกขึน้ เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัสถำนที ่คำ่

ของรำงวลั  คำ่ถ้วยรำงวลั คำ่อุปกรณ์

กฬีำ  คำ่ป้ำย  คำ่ตอบแทนกรรมกำร

ตดัสนิ   คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่ง  คำ่

น ้ำแขง็น ้ำดื่ม   คำ่เอกสำร คำ่วสัดุ

อุปกรณ์ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ 

200,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

2 ค่ำใชจ้่ำยในกำรเขำ้รว่มกำร
แขง่ขนักฬีำโคกโพธิไ์ชยเกมส์
ประจ ำปี 2561  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัสถำนทีค่ำ่เงนิรำงวลั

คำ่ถ้วยรำงวลั คำ่อุปกรณ์กฬีำคำ่ป้ำย 

คำ่ตอบแทนกรรมกำรตดัสนิ คำ่อำหำร

คำ่อำหำรวำ่ง เครือ่งดื่ม คำ่เอกสำรและ

อุปกรณ์ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ 

50,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

 
 
20 

แบบ ผด. 02 
 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 



3 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดังำน

ประเพณ ีท ำบุญตกับำตรวนั

ขึน้ปีใหม่   2561 

ท ำบุญตกับำตร 20,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

4 คำ่จดังำนประเพณีหล่อเทยีนและ
ถวำยเทยีนพรรษำ    
 

เพือ่จำ่ยเป็น  คำ่จดัสถำนที ่คำ่

ของขวญั 

รำงวลั คำ่ตอบแทนกรรมกำร คำ่

สนับสนุนชุมชนรว่มกจิกรรม คำ่เชำ่

อุปกรณ์ 

คำ่อำหำร  คำ่อำหำรวำ่ง  คำ่น ้ำแขง็น ้ำ

ดื่ม  คำ่จำ้งมหรสพ  คำ่ตกแต่งแต่ง

ขบวนแห่  คำ่วสัดุเครือ่งแต่งกำย และ

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ  ฯลฯ 

50,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

ส ำนักปลดั             

5 โครงกำรจดังำนพธิวีนัปิยมหำรำช
ประจ ำปี พ.ศ. 2561   

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิไ์ชย 4,000 อ ำเภอโคกโพธิ ์

ไชย 

ส ำนักปลดั             

6 โครงกำรจดังำนพธิเีฉลมิพระเกยีรติ
พระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วั เนื่อง
ในมหำมงคลเฉลมิพระ 
ชนมพรรษำ 28  กรกฏำคม  2561  

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิไ์ชย 5,000 อ ำเภอโคกโพธิ ์

ไชย 

ส ำนักปลดั             

7 โครงกำรจดังำนประเพณีเฉลมิพระ
เกยีรต ิ“12 สงิหำพระบรม 
รำชนิีนำถ” ประจ ำปี พ.ศ.2561   

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิไ์ชย 5,000 อ ำเภอโคกโพธิ ์

ไชย 

ส ำนักปลดั             

 
 

21 
แบบ ผด. 02 



 
ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

8 โครงกำรสง่เสรมิกำรจดังำน

เทศกำลไหม ประเพณีผกูเสีย่ว และ

งำนกำชำดจงัหวดัขอนแก่น

ประจ ำปี  

พ.ศ.๒๕61     

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิไ์ชย 35,000 อ ำเภอโคกโพธิ ์

ไชย 

ส ำนักปลดั             

9 โครงกำรงำนประเพณีสรงน ้ำพระ
เจำ้ใหญไ่ชยวำนประจ ำปี 
พ.ศ. 2561  

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิไ์ชย 35,000 อ ำเภอโคกโพธิ ์

ไชย 

ส ำนักปลดั             

10 

อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมูบ่ำ้น  ตำมโครงกำรจดักจิกรรม
ประเพณีท้องถิน่ให้แกห่มูบ่ำ้นใน
พืน้ทีต่ ำบลโพธิไ์ชย    

 เชน่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวนั
ขึน้ปีใหม ่ประเพณีบุญบัง้ไฟ  ประเพณี
หล่อเทยีนพรรษำและแห่เทยีนพรรษำ 
 ประเพณีออกพรรษำประเพณีท ำบุญ
วนัธรรมสวนะ ประเพณีท ำบุญตกับำตร
เทโวโรหณะ และประเพณีอืน่ ๆที่
หมูบ่ำ้นต่ำงๆ ได้จดัขึน้ ฯลฯ   หมูบ่ำ้น
ละ 5,000 บำท" 

50,000 หมูท่ี ่ 1 - 10 ส ำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 



 
 

22 
แบบ ผด. 02 

 
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย  อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จงัหวดัขอนแก่น 

************************** 
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี  2   ด้านการพฒันาคณุภาพคนแลสงัคม  

   แผนงาน   การศึกษา 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมวนัเดก็

แห่งชำต ิ ประจ ำปีงบประมำณ  

๒๕61 

- 100,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

2 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมแขง่ขนั

ทกัษะทำงวชิำกำรระดบัภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ประจ ำปี  

2561 

- 100,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

3 คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรทศันศกึษำแหล่ง

เรยีนรู ้ ศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็เทศบำล

ต ำบลโพธิไ์ชย  ประจ ำปี  2561 

- 30,000 ศนูยพ์ฒันำเดก็

เลก็ ทต. 

ส ำนักปลดั             



4 คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรผลติสือ่กำรเรยีน

กำรสอน ศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็

เทศบำลต ำบลโพธิไ์ชย  ประจ ำปี  

2561 

- 20,000 ศนูยพ์ฒันำเดก็

เลก็ ทต. 

ส ำนักปลดั             

 

23 
แบบ ผด. 02 

 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

5 คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรฝึกอบรมเชงิ

ปฏบิตักิำรผลติสือ่นวตักรรมกำร

เรยีนรูแ้ก่ครแูละบุคลำกรทำงกำร

ศกึษำสงักดัเทศบำลต ำบลโพธิไ์ชย 

ประจ ำปี  2561 

- 10,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

6 คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรฝึกอบรมเพือ่

พฒันำกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแก่

ครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำสงักดั

เทศบำลต ำบลโพธิไ์ชย ประจ ำปี 

2561 

- 20,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

7 คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรฝึกอบรมสมัมนำ

และศกึษำดูงำนเพือ่สง่เสรมิพฒันำ

- 50,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             



ศกัยภำพของพนักงำนครเูทศบำล

ต ำบลโพธิไ์ชย 

8 คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรศกึษำทนัต

สุขภำพเดก็ก่อนวยัเรยีน  ประจ ำปี  

2561 

- 10,000 ศนูยพ์ฒันำเดก็

เลก็ ทต. 

ส ำนักปลดั             

9 คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรสง่เสรมิจดัให้มี

แหล่งเรยีนรูใ้นพืน้ทีต่ ำบลโพธิไ์ชย  

ประจ ำปี  2561 

- 50,000 ต ำบลโพธิไ์ชย              

 
 

24 
แบบ ผด. 02 

 
ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

10 คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรสง่เสรมิ

พฒันำกำรเดก็ปฐมวยัครบทัง้ 4  

ด้ำน  (ด้ำนรำ่งกำย,ด้ำน

อำรมณ์,สงัคม,สตปัิญญำ)  ประจ ำปี  

2561 

- 20,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

11 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมวนัแม่

แห่งชำต ิ ของโรงเรยีนอนุบำล

เทศบำลต ำบลโพธิไ์ชย และศนูย์

- 5,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             



พฒันำเดก็เลก็เทศบำลต ำบลโพธิ ์

ไชย  ประจ ำปี  2561 

12 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดันกัเรยีนเขำ้รว่ม
กำรจดักำรแขง่ขนักฬีำนักเรยีน 
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
ประจ ำปี 2561 

- 50,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

13 คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรจดักำรแขง่ขนั

กฬีำนักเรยีนโรงเรยีนกฬีำอนุบำล

เทศบำลต ำบลโพธิไ์ชย 

- 80,000 ศนูยพ์ฒันำเดก็

เลก็ ทต. 

ส ำนักปลดั             

14 เงนิสนับสนุนคำ่อำหำรกลำงวนั
โรงเรยีนและศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็ที่
สงักดัองคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ จ ำนวน  ๑ โรงเรยีน   1 ศู
นย ์   
 

- 1,252,170   รร.อนุบำลฯ

,ศนูยพ์ฒันำ

เดก็เลก็ ทต. 

ส ำนักปลดั             

25 
แบบ ผด. 02 

 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

15 ค่ำใชจ้่ำยในกำรปรบัปรุง

หลกัสตูรสถำนศกึษำโรงเรยีน

ในสงักดั อปท. 

- 20,000  รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             



16 ค่ำใชจ้่ำยอนิเตอรเ์นต
โรงเรยีน ระบบ Asymmetric  
DigitalScriber Line :ADSL แล
ะ 
ระบบ  Wireless  : WiFi    

- 7,200  9,6

00 

รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

17 ค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำ/
ปรบัปรุงหอ้งสมุดโรงเรยีน   

- 100,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

18 ค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำแหล่ง
เรยีนรูใ้นโรงเรยีน 

- 50,000  รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

19 ค่ำใชจ้่ำยในกำรรณรงคก์ำร

ป้องกนัยำเสพตดิใน

สถำนศกึษำ 

- 21,000   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

20 ค่ำใชจ้่ำยในกำรสง่เสรมิ
ศกัยภำพกำรจดักำรศกึษำของ
ทอ้งถิน่  (ค่ำปัจจยัพืน้ฐำน
ส ำหรบันักเรยีนยำกจน)  

- 56,000   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

 
 
 

26 
 

แบบ ผด. 02 
 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมำณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 



ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

21 คำ่จดักำรเรยีนกำรสอนรำย

หวั   รร.อนุบำลเทศบำลต ำบลโพธิ ์

ไชยระดบัอนุบำลศกึษำ    

งบประมำณ  97  คน   คน

ละ  ๘๕๐  บำท/ภำคเรยีน ระดบั

ประถมศกึษำ  139  คน  คน

ละ  950  บำท/ภำคเรยีน     

429,000   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

22 คำ่หนังสอืเรยีน  รร.อนุบำล
เทศบำลต ำบลโพธิไ์ชย ระดบั
อนุบำลศกึษำ   

จ ำนวน 97 คน คนละ ๒๐๐ บำท/ปี 19,400  รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

23 คำ่หนังสอืเรยีน  รร.อนุบำล
เทศบำลต ำบล โพธิไ์ชย  ระดบั
ประถมศกึษำ     
      
 

๑. ป.๑ 26 คน คนละ 625 บำท/

ปี  งบประมำณ 16,250   บำท 

2. ป.2  29  คน  คนละ  619  บำท/

ปี  งบประมำณ    17,951  บำท 

3. ป.3  32  คน  คนละ  622  บำท/

ปี  งบประมำณ    19,904  บำท 

4. ป.4  17  คน  คนละ  673  บำท/

ปี  งบประมำณ    11,441  บำท 

5. ป.5  23  คน  คนละ  806  บำท/

ปี  งบประมำณ    18,538  บำท 

6. ป.6  12  คน  คนละ  818  บำท/

ปี  งบประมำณ      9,816  บำท 

93,900   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

 
 
 



27 
 

แบบ ผด. 02 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

24 คำ่เครือ่งอุปกรณ์กำรเรยีน   รร.

อนุบำลเทศบำลต ำบลโพธิ ์

ไชย  ระดบัอนุบำลศกึษำ   

จ ำนวน 97  คน  คนละ  ๑๐๐ บำท/

ภำคเรยีน   

19,400  รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

25 คำ่เครือ่งอุปกรณ์กำรเรยีน   รร.
อนุบำลเทศบำลต ำบลโพธิ ์
ไชย  ระดบัประถมศกึษำ   

จ ำนวน 139  คน  คนละ  ๑95 บำท/

ภำคเรยีน  

54,210  รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

26 คำ่เครือ่งแบบนักเรยีน    รร.
อนุบำลเทศบำลต ำบล 
โพธิไ์ชย  ระดบัอนุบำลศกึษำ  

จ ำนวน 104 คน  คนละ ๓๐๐ บำท/ปี   29,100   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

27 คำ่เครือ่งแบบนักเรยีน รร.อนุบำล
เทศบำลต ำบล โพธิไ์ชย  ระดบั 
ประถมศกึษำ  

จ ำนวน 139  คน คนละ  ๓60 บำท/ปี   50,040   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

28 คำ่กจิกรรมพฒันำคุณภำพ
ผูเ้รยีน รร.อนุบำลเทศบำลต ำบล
โพธิไ์ชย  ระดบัอนุบำลศกึษำ    

จ ำนวน 97  คน  คนละ 215 บำท/ภำค

เรยีน   

41,710 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

29 คำ่กจิกรรมพฒันำคุณภำพ
ผูเ้รยีน รร.อนุบำลเทศบำลต ำบล
โพธิไ์ชย    ระดบัประถมศกึษำ   

จ ำนวน 139  คน  คนละ 240 บำท/

ภำคเรยีน    

66,720   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             



30 คำ่จดักำรเรยีนกำรสอนรำย
หวั   ศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็เทศบำล
ต ำบลโพธิไ์ชย     

จ ำนวน  63  คน   คนละ  1,700  บำท/

ปี   

107,100   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

 
 

28 
แบบ ผด. 02 

 
ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

31 เงนิคำ่จดัซื้อคำ่อำหำร
เสรมิ (นม)  ให้โรงเรยีนในสงักดั
เทศบำลต ำบลโพธิ ์
ไชย  จ ำนวน ๑ โรงเรยีน  1  ศนูย ์ 

- 1,141,158  ๑.โรงเรยีน

อนุบำลเทศบำล

ต ำบลโพธิไ์ชย ๒.

ศูนยพ์ฒันำเดก็

เลก็เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย   และ

โรงเรยีนใน

สงักดั  สพฐ.  จ ำ

นวน  ๕  โรงเรยี

น     

ส ำนักปลดั             

32 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรบัปรุง/ซ่อมแซม
อำคำรเรยีนและอำคำรประกอบ    

- 200,000   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

33 โครงกำรก่อสรำ้งถนนดนิภำยใน
บรเิวณ (อำคำรหลงัใหม)่ โรงเรยีน
อนุบำลเทศบำลต ำบลโพธิไ์ชย 

- 238,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             



34 เงนิสนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวนั 
โรงเรยีนในสงักดั  สพฐ.    

จ ำนวน  ๕  โรงเรยีน    1,756,000 โรงเรยีนใน

สงักดั  สพฐ.  

จ ำนวน  ๕  โร

งเรยีน    

ส ำนักปลดั             

35 เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอุดหนุนกจิกรรม
วชิำกำร ,กจิกรรมกำรแขง่ขนักฬีำ ,
กจิกรรมกำรเขำ้คำ่ยพกัแรม, และ
กจิกรรมอืน่ ๆ  

ของโรงเรยีนสงักดั  สพฐ.ในเขตพืน้ที่

ต ำบลโพธิไ์ชย   

 

2๐,๐๐๐  รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

 
 
 

7 
 
 

 
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย  อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จงัหวดัขอนแก่น 

************************* 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี  1   ด้านการพฒันาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คง  และมีความสามารถทางการแข่งขนั  

    แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

แบบ ผด. 02 



1 โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็จำกบำ้นนำงกอ้นไป
บำ้นนำงแพน  หมู่ที ่ 1 
 

ขนำดผวิจรำจร กวำ้ง 4 เมตร ยำว 73 

เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ที่

คอนกรตีไมน้่อยกวำ่ 292 ตำรำงเมตร  

(ไมม่รีอยต่อตำมยำว) ตดิตัง้ป้ำย

โครงกำร 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบ

แปลนและ ปร.4 ปร.5 

160,000 บำ้นสำมหมอ

หมูท่ี ่ 1 

กองชำ่ง             

2 โครงกำรปรบัปรงัถนนลูกรงั สำม
แยกนำครตูิม๋ไปทำงเกวยีนไปนำ
นำยสมศกัดิ ์ หมูท่ี ่ 2 
 

ขนำดผวิจรำจร  กวำ้ง  3  เมตร
ยำว 1,750 เมตร หนำ
เฉลีย่ 0.10 เมตร หรอืมปีรมิำณลูกรงั
ไมน้่อย  กวำ่ 525 ลูกบำศก์
เมตร พรอ้มปรบัเกลีย่เรยีบพรอ้มตดิตัง้   
ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 

110,000 บำ้นโนนทนั  

หมูท่ี ่ 2 

กองชำ่ง             

 

 

8 

แบบ ผด. 02 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

3 โครงกำรปรบัปรุงถนนลูกรงั สำยนำ
นำงสำวไปปำกห้วยสำมหมอ   หมู่
ที ่2 

ขนำดผวิจรำจร  กวำ้ง  3  เมตร  
ยำว  1,000 เมตร หนำ
เฉลีย่ 0.10 เมตร  หรอืมปีรมิำณลูกรงั
ไมน้่อย    กวำ่ 300  ลูกบำศก์
เมตร  พรอ้มปรบัเกลีย่เรยีบ 

63,000 บำ้นสำมหมอ

หมูท่ี ่ 2 

กองชำ่ง             



 

4 โครงกำรยกระดบัถนนดนิเป็นบำง
ชว่ง พรอ้มลงหนิคลุก  จำกแยก
บำ้นกุดลอบไปบำ้นโนนทนั  หมูท่ี ่ 
8 
 

ขนำดผวิจรำจร  กวำ้ง  3  เมตร   
ยำว  2,300 เมตร หนำ
เฉลีย่ 0.10 เมตร  หรอืมพีืน้ทีไ่มน้่อย
กวำ่6,900 ตำรำงเมตร  และยกระดบั
ถนนดนิ
กวำ้ง  4  เมตร   ยำว  250  เมตร   
สงูเฉลีย่ 0.30  เมตร  พรอ้มปรบัเกลีย่    
เรยีบหรอืมปีรมิำณดนิถมไมน้่อย
กวำ่  300 ลูกบำกศ ์เมตร  พรอ้มตดิตัง้
ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนและ ปร.4,5 

486,000 บำ้นกุดลอบ 

หมูท่ี ่ 8 

กองชำ่ง             

5 โครงกำรลงหนิคลุก จำกลำดยำงนำ
นำยเตมิศกัดิไ์ปชหีลง  หมูท่ี ่ 2 

ขนำดผวิจรำจร   กวำ้ง  3  เมตร  
ยำว 1,000 เมตร  หนำเฉลีย่ 
0.10 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน้่อย
กวำ่ 3,000  ตำรำงเมตร  พรอ้มปรบั
เกลีย่เรยีบพรอ้มตดิตัง้ป้ำย   
โครงกำร  1  ป้ำย  รำยละเอยีดตำม
แบบ  
แปลน และ ปร. 4,5 
 

192,000  บำ้นโนนทนั 

หมูท่ี ่ 2 

กองชำ่ง             

9 

แบบ ผด. 02 
ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 



6 โครงกำรลงหนิคลุก จำกหนองออ้
ไปนำพอ่สมำนและไปนำนำยมลู  
หมูท่ี ่2 

ขนำดผวิจรำจร  กวำ้ง  4  เมตร  
ยำว  500 เมตร  หนำเฉลีย่ 0.10 เมตร 
หรอืมพีืน้ทีไ่มน้่อยกวำ่ 2,000   
ตำรำงเมตร  พรอ้มปรบัเกลีย่
เรยีบ  พรอ้มตดิตัง้ป้ำย 
โครงกำร  1  ป้ำย  รำยละเอยีดตำม
แบบ 
แปลน และ ปร. 4,5 
 

128,000 จำกหนองออ้

ไปนำพอ่สมำน

และไปนำนำย

มลู  หมูท่ี ่2 

กองชำ่ง             

7 โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ จำกบำ้นนำงไพรไปสี่
แยกกลำงบำ้น   หมูท่ี ่ 3 

ขนำดผวิจรำจร  กวำ้ง  4  เมตร   
ยำว  60  เมตร หนำ 0.15 เมตร  หรอื
มพีืน้ทีค่อนกรตีไมน้่อย   
กวำ่ 240 ตำรำงเมตร (ไมม่รีอยต่อ
ตำมยำว) พรอ้มวำง   
ท่อ คสล. ขนำด 0.40 เมตร จ ำนวน  1 
จุด จ ำนวน 5 ท่อน ยำแนวฝัง
กลบ  เกลีย่เรยีบ ตดิตัง้ป้ำย
โครงกำร  1 ป้ำย  รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนและ ปร.4,5 

139,000 จำกบำ้นนำง

ไพรไปสีแ่ยก

กลำงบำ้น   

หมูท่ี ่ 3 

กองชำ่ง             

8 โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ จำกบำ้นนำยสมพรไป
บำ้นนำงทองแดง  หมูท่ี ่ 3 

ขนำดผวิจรำจร   กวำ้ง  2 เมตร  
ยำว  82   เมตร  หนำ 0.15 เมตร  หรื
อมพีืน้ทีค่อนกรตีไมน้่อย
กวำ่ 164 ตำรำงเมตร  (ไม่มรีอยต่อ
ตำมยำว)  พรอ้มวำง
ท่อ คสล. ขนำด 0.40 เมตร  จ ำนวน  2
 จุด  จุดละ 3 ท่อน ยำแนวฝัง
กลบ  เกลีย่เรยีบ รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนและ ปร.4,5 

99,000  จำกบำ้นนำย

สมพรไปบำ้น

นำงทองแดง  

หมูท่ี ่ 3 

กองชำ่ง             



10 

แบบ ผด. 02 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

9 โครงกำรปรบัเกรดถนนในพืน้ที่
ต ำบลโพธิไ์ชย 

พืน้ทีต่ ำบลโพธิไ์ชย  หมูท่ี ่ 1- 10 100,000 หมูท่ี ่ 1 – 10  กองชำ่ง             

10 
โครงกำรปรบัปรุงถนนลูกรงั สำย
ลำดยำงไปนำพอ่วริตัน์  รกัษำภกัด ี 
หมูท่ี ่3 

ขนำดผดิจรำจร  กวำ้ง  3  เมตร  ยำว  
1,500  เมตร  หนำเฉลีย่  0.10  เมตร  
หรอืมปีรมิำณลูกรงัไมน้่อยกวำ่  450  
ลูกบำศก์เมตร  พรอ้มปรบัเกลีย่เรยีบ 

95,000 สำยลำดยำงไป

นำพอ่วริตัน์  

รกัษำภกัด ี หมู่

ที ่3 

กองชำ่ง             

11  โครงกำรลงหนิคลุก จำกบำ้นนำย
ต๋องไปแยกทุ่งวงัเบญ็  หมูท่ี่ 4 

ขนำดผวิจรำจร  กวำ้ง 3 เมตร  
ยำว 1,950 เมตร  หนำ
เฉลีย่ 0.10 เมตร หรอืม ี  พืน้ทีไ่มน้่อย 
กวำ่ 5,850  ตำรำงเมตร  พรอ้มปรบั  
เกลีย่เรยีบ  พรอ้มตดิตัง้ป้ำย
โครงกำร  1  ป้ำย   
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลน และ ปร. 4,5 
 

374,000  จำกบำ้นนำย

ต๋องไปแยกทุ่ง

วงัเบญ็  หมูท่ี ่

4 

กองชำ่ง             

12 โครงกำรลงหนิคลุก จำกสุดถนน 
คสล. แยกบำ้นนำยต๋องไปแยกนำ
พอ่คมัภรี ์ หมูท่ี ่ 4 

ขนำดผวิจรำจร  กวำ้ง  4  เมตร  
ยำว 1,650 เมตร หนำ
เฉลีย่ 0.10 เมตร หรอืม ี  พืน้ทีไ่มน้่อย
กวำ่ 4,950  ตำรำงเมตร  พรอ้มปรบั

317,000 จำกสุดถนน 

คสล. แยกบำ้น

นำยต๋องไป

แยกนำพอ่

กองชำ่ง             



เกลีย่เรยีบ  พรอ้มตดิตัง้ป้ำย
โครงกำร  1  ป้ำย   
รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลน และ ปร. 4,5 

คมัภรี์  หมูท่ี ่ 

4 

 

 

 11 
แบบ ผด. 02 

 
ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

13 โครงกำรปรบัปรุงถนนลูกรงั สำย
หนองขำมไปนำพอ่สต ิ หมูท่ี ่ 5 

ขนำดผวิจรำจร  กวำ้ง  2.50 เมตร   
ยำว  853  เมตร  หนำ

เฉลีย่  0.10  เมตร  หรอืมปีรมิำณลูกรงั

ไมน้่อยกวำ่ 213.25  ลูกบำศก์

เมตร  พรอ้มปรบัเกลีย่เรยีบ 

45,000 สำยหนองขำม

ไปนำพอ่สต ิ 

หมูท่ี ่ 5 

กองชำ่ง             

14 

โครงกำรลงหนิคลุก  ซอยบำ้น
นำยจกัรจติร  หมู่ที ่ 5 

ขนำดผวิจรำจร กวำ้ง  2.50  เมตร ยำว 
103  เมตร หนำเฉลีย่  0.10  เมตร  
หรอืมพีืน้ทีไ่มน้่อยกวำ่  257.50  
ตำรำงเมตร  พรอ้มปรบัเกลีบ่เรยีบ
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนและ ปร.4 
ปร.5   

16,000 ซอยบำ้นนำย

จกัรจติร  หมู่

ที ่ 5 

กองชำ่ง             



15 โครงกำรลงหนิคลุก จำกขำ้งวดัไป
หนองขำม   หมูท่ี ่5 

ขนำดผวิจรำจร  กวำ้ง 3  เมตร  
ยำว 150 เมตร หนำ
เฉลีย่ 0.10 เมตร หรอืมพีืน้ที ่ 
ไมน้่อยกวำ่ 450  ตำรำงเมตร  พรอ้ม
ปรบัเกลีย่เรยีบ  รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลน และ ปร. 4,5 

28,000 จำกขำ้งวดัไป

หนองขำม   

หมูท่ี ่5 

กองชำ่ง             

16 โครงกำรลงหนิคลุก ซอยบำ้นแม่
เกยีง รอบคอบ  หมูท่ี ่ 5 

ขนำดผวิจรำจร  กวำ้ง 3  เมตร  
ยำว  98   เมตร หนำ
เฉลีย่ 0.10 เมตร หรอืม ี พืน้ทีไ่มน้่อย
กวำ่ 294  ตำรำงเมตร  พรอ้มปรบั
เกลีย่ เรยีบ  รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลน และ ปร. 4,5 

18,000 ซอยบำ้นแม่

เกยีง รอบคอบ  

หมูท่ี ่ 5 

กองชำ่ง             

 

 
12 

แบบ ผด. 02 
 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

17 โครงกำรลงหนิคลุก สำมแยกนำ
นำยผลไปรอบบอ่ขยะ  หมูท่ี ่ 5 

ขนำดผวิจรำจร  กวำ้ง 3 เมตร   
ยำว 370  เมตร  หนำเฉลีย่ 0.10 เมตร
หรอืมพีืน้ทีไ่มน้่อยกวำ่ 1,110  
ตำรำงเมตร  พรอ้มปรบัเกลีย่เรยีบ
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนและปร.4,5 

70,000 สำมแยกนำ

นำยผลไปรอบ

บอ่ขยะ  หมูท่ี ่ 

5 

กองชำ่ง             

18 โครงกำรลงหนิคลุกจำกหนองขำม
ไป 

ขนำดผวิจรำจร กวำ้ง  3   เมตร  ยำว  
1,245  เมตร  หนำเฉลีย่  0.10  เมตร   

239,000 จำกหนองขำม 
ไป 

กองชำ่ง             



แยกนำนำยอนันต์  หมูท่ี ่ 5 
 

หรอืมพีืน้ทีไ่มน้่อยกวำ่ 3,735  ตำรำง
เมตร  พรอ้ม    ปรบัเกลีย่เรยีบพรอ้ม
ตดิตัง้ป้ำยโครงกำร  1  ป้ำย  
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน  และ ปร.
4,5 
 

แยกนำนำ 
ยอนันต์   
หมูท่ี ่ 5 

 

19 โครงกำรลงหนิคลุก จำกลำดยำง
เขยีงเนื้อไปสำมแยกทำงไปบอ่ขยะ  
หมูท่ี ่ 6 

ขนำดผวิจรำจร  กวำ้ง 3  เมตร  
ยำว 2,050 เมตร  หนำ
เฉลีย่ 0.10 เมตร  หรอืมพีืน้ทีไ่มน้่อย
กวำ่ 6,150 ตำรำงเมตร  พรอ้มปรบั
เกลีย่เรยีบพรอ้มวำงท่อคสล.  0.40 ม.
จ ำนวน 2 จุด จุดละ 7 ท่อน  
ยำแนว ฝังกลบ เกลีย่เรยีบพรอ้มตดิตัง้
ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนและปร.4,5 

400,000 จำกลำดยำง

เขยีงเนื้อไป

สำมแยกทำง

ไปบอ่ขยะ  หมู่

ที ่ 6 

กองชำ่ง             

 

 
 

13 
แบบ ผด. 02 

 
ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 



20 โครงกำรลงหนิคลุก จำกลำดยำง
รำ้นนำงน้อยไปนำนำยสนิ  แก้ว
สุพรรณ  หมูท่ี ่7 

ขนำดผวิจรำจร  กวำ้ง 3  เมตร  
ยำว 900  เมตร  หนำเฉลีย่ 0.10 เมตร
หรอืมพีืน้ทีไ่มน้่อยกวำ่ 2,700 ตำรำง
เมตร  พรอ้มปรบัเกลีย่เรยีบพรอ้ม
ตดิตัง้ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนและปร.4,5 

173,000 จำกลำดยำง

รำ้นนำงน้อย

ไปนำนำยสนิ  

แก้วสุพรรณ  

หมูท่ี ่7 

กองชำ่ง             

21 

โครงกำรลงหนิคลุก จำกนำนำยซุน
ไปวงัชำตร ี หมูท่ี ่ 7 
 

ขนำดผวิจรำจรกวำ้ง 2.50  เมตร  
ยำว  1,250 เมตร   หนำ
เฉลีย่  0.10  เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน้่อย
กวำ่ 3,125  ตำรำงเมตร  พรอ้มปรบั
เกลีย่เรยีบพรอ้มตดิตัง้ป้ำย
โครงกำร  1 ป้ำย  รำยละเอยีดตำม 
แบบแปลนและ ปร.4,5 
 

200,000 จำกนำนำยซุน
ไปวงัชำตร ี 
หมูท่ี ่ 7 

 

กองชำ่ง             

22 โครงกำรลงหนิคลุก  จำกลำดยำง
นำนำยเจรญิ ไป นำแมค่ณู  หมูท่ี ่ 
10 

ขนำดผวิจรำจร  กวำ้ง 3  เมตร ยำว 
450  เมตร     หนำเฉลีย่  0.10  เมตร  
หรอืมพีืน้ทีไ่มน้่อยกวำ่   1,350  ตำรำง
เมตร  พรอ้มปรบัเกลีย่เรยีบ 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน และ ปร.
4,5 

86,000 จำกลำดยำงนำ

นำยเจรญิ ไป 

นำแมค่ณู  หมู่

ที ่ 10 

กองชำ่ง             

 
 
 
 
 

14 
แบบ ผด. 02 



 
ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

23 โครงกำรลงหนิคลุกจำกลำดยำงกุด
เวยีนไปหนองไห้ขำ้ว หมูท่ี ่ 7 
 

ขนำดผวิจรำจร  กวำ้ง 2.50 เมตร   
ยำว  770  เมตรหนำเฉลีย่ 0.10 เมตร 
หรอืมพีืน้ทีไ่มน้่อยกวำ่  1,925  ตร.ม.
พรอ้มปรบัเกลีย่เรยีบพรอ้มตดิตัง้ 
ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำม
แบบแปลน และปร.4,5 

123,000 จำกลำดยำงกุด
เวยีนไปหนอง
ไห้ขำ้ว หมูท่ี ่ 
7 

 

กองชำ่ง             

24 

โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 
คสล. จำกบำ้นนำงออ่นไปทำงออก
หนองแปน  หมูท่ี ่3 

ขนำดกวำ้ง  0.40 เมตร   
ลกึ  0.40  เมตร ยำว  172  เมตร  หรื
อรวมพืน้ทีค่อนกรตีไมน้่อย
กวำ่  206.40  ตำรำงเมตร  พรอ้มวำง
ท่อ คสล.ขนำด  0.40  เมตร   
จ ำนวน  9  ท่อน  พรอ้มยำแนว ฝัง
กลบ รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
และ ปร.4,5  ทีท่ำงเทศบำลต ำบลโพธิ ์
ไชยก ำหนด   พรอ้มตดิตัง้ป้ำย
โครงกำรจ ำนวน  1  ป้ำย 

154,000 จำกบำ้นนำง

ออ่นไป

ทำงออกหนอง

แปน  หมูท่ี ่3 

กองชำ่ง             

25 โครงกำรก่อสรำ้งอำคำร
เอนกประสงค ์ภำยในส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลโพธิไ์ชย 

 500,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

กองชำ่ง             

26 กจิกรรมขยำยเขตไฟฟ้ำและตดิตัง้
ไฟฟ้ำสอ่งสวำ่ง ภำยในเขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของเทศบำลต ำบลโพธิ ์
ไชย   

หมูท่ี ่ 1 – 10  เพือ่อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
มญัจำครี ี ในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำและ
ตดิตัง้ไฟฟ้ำสอ่งสวำ่งภำยในเขตพืน้ที่
รบัผดิชอบต ำบลโพธิไ์ชย 

500,000 หมูท่ี ่ 1 - 10 กองชำ่ง             



 
 
 
 

15 
แบบ ผด. 02/1 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย  อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จงัหวดัขอนแก่น 
************************* 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี  1   ด้านการพฒันาเศรษฐกิจให้มีความมัน่คง  และมีความสามารถทางการแข่งขนั  

    แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัซื้อเครือ่งตดั
หญำ้แบบขอ้แขง็    

จ ำนวน 2 เครื่อง   9,500   เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

กองชำ่ง             

2 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัซื้อเครือ่งท ำน ้ำ
รอ้นน ้ำเยน็แบบต่อท่อ   

ขนำด  2  ก๊อก จ ำนวน 2 เครือ่ง 15,000   เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

กองชำ่ง             

3 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัซื้อกล้องวดัมุม   ชนิดดอำ่นคำ่มุมได้ละเอยีด  5  
พลิปิดำ 

97,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

กองชำ่ง             

4 จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอรส์ ำหรบั
งำนส ำนักงำน  

จ ำนวน 1 เครื่อง (จอขนำดไมน้อยกวำ่ 
19 นิ้ว) 

16,000 เทศบำลต ำบล

โพธิไ์ชย 

กองชำ่ง             

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
32 

แบบ ผด. 02 

 
 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย  อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จงัหวดัขอนแก่น 
************************* 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี  3   ด้านการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน  

    แผนงาน   แผนงานการเกษตร 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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  โครงกำรขุดลอกคลองสง่น ้ำ จำก
ลำดยำงบำ้นนำยส ำคญัไปนำนำย
สมยั  หมูท่ี ่9 

ปำกคลอง   กวำ้ง 5.00 เมตร   
ยำว 880 เมตร  ลกึจำกดนิเดมิ
เฉลีย่ 1.00 ม.หรอืปรมิำณดนิขุดไม่

99,000 จำกลำดยำง

บำ้นนำยส ำคญั

กองชำ่ง             



น้อยกวำ่ 3,080 ลูกบำศก์เมตร  พรอ้ม
ท ำถนนเรยีบคลองกวำ้ง 2.00 เมตร  
ยำว 880 เมตร  สงู เฉลีย่ 0.50 เมตร   
พรอ้มตดิตัง้โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนและปร.4,5 

ไปนำนำยสมยั  

หมูท่ี ่9 

2 

โครงกำรวำงท่อ คสล. บรเิวณนำครู
ทอง  หมูท่ี ่ 9 

ท่อ คสล.ขนำด  1.00 X 1.00  เมตร   
จ ำนวน  110  ท่อน  (มอก.
ชัน้ 3)  พรอ้มยำแนวรอยต่อ ฝัง
กลบ เกลีย่เรยีบให้เรยีบรอ้ยหรอืรวม
ปรมิำตรดนิขุด ดนิถมไมน้่อย
กวำ่  88  ลูกบำศก์เมตร  พรอ้มเทรนี
ก่อนวำงท่อ คสล. พรอ้มตดิตัง้ป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย   
รำยละเอยีดตำมแบบแปลน และ ปร.
4,5 

270,000 บรเิวณนำครู

ทอง  หมูท่ี ่ 9 

กองชำ่ง             

 
 
 

18 
แบบ ผด. 02 

 
 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย  อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จงัหวดัขอนแก่น 
************************* 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ท่ี  2   ด้านการพฒันาคณุภาพคนและสงัคม  



   แผนงาน   แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

ล าดั

บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมำณ สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย

ด าเนินกา

ร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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 โครงกำรสนับสนุนภำรกจิเหล่ำ
กำชำดจงัหวดัขอนแก่น
ประจ ำปี  2561        

อุดหนุนเหล่ำกำชำดจงัหวดัขอนแก่น 10,000 เหล่ำกำชำด

จงัหวดั

ขอนแก่น 

ส ำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 


