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ส่วนที่  1  บทน ำ 
1.1  บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ควำมส ำคัญ
กับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก ำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนด
นโยบำย  กำรปกครอง  กำรบริหำร  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงินและกำรคลัง  และมีอ ำนำจหน้ำที่ของ
ตนเองโดยเฉพำะ  นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระรำชบัญญัติบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร
เข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมำยดังกล่ำวจัดท ำขึ้นเพ่ือให้กระจำยอ ำนำจเป็นไปอย่ำง
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ ำนำจกว้ำงขวำงขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้ำที่บริกำร
สำธำรณะพ้ืนฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น  แต่รวมไปถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชำคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของเทศบำลมำก 

เทศบำลต ำบลต ำบลโพธิ์ไชย ได้จัดท ำแผนพัฒนำสี่ปีซ่ึงเป็นแผนที่ก ำหนดยุทธศำสตร์แนวทำงกำร
พัฒนำเทศบำลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำ ในช่วง ๔ ปี(25๖๑ – ๒๕๖๔)  
และเชื่อมโยงกับกำรวำงแผนเพ่ือจัดท ำงบประมำณประจ ำปี   เนื่องจำกมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียด
แผนงำน โครงกำรพัฒนำที่จัดขึ้นส ำหรับงบประมำณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลำ ๔ ปี  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำและประสำนแผนของเทศบำล พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙
เทศบำลต ำบลต ำบลโพธิ์ไชยโดยคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลต ำบลโพธิ์ไชยและ
คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลต ำบลโพธิ์ไชย จึงได้จัดท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.25๖๑ ตำม
รูปแบบที่ก ำหนดตำมหนังสือดังกล่ำว โดยปรับเปลี่ยนจำก “แนวทำงกำรพัฒนำ” เป็น “แผนงำน” เพ่ือให้
สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนำสี่ปี ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลง
วันที่  10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบำลต ำบลประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.25๖๑ ของงเทศบำลต ำบลต ำบล
โพธิ์ไชยขึ้นและเพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆที่ได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.25๖๑  มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้นและมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำน
เกี่ยวกับหน่วยงำนอ่ืนๆ  รวมทั้งกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือให้กำรติดตำมและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกข้ึน 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลต ำบลโพธิ์ไชยมุ่งหวังว่ำแผนกำร
ด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำมและประมวลผลกำรน ำแผนพัฒนำไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่ำงด ี
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. แผนกำรด ำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและ
กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณนั้นเพ่ือให้
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น 
ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของ
แผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน 
 2. แผนกำรด ำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
 3. แผนกำรด ำเนินงำน จะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ที่จะบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนจะมี
ที่มำจำก 
  3.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 
  3.2 โครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจำกกำรจ่ำยขำด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  3.3 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเองโดยไม่ใช้
งบประมำณ (ถ้ำมี) 
  3.4โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำน
อ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
กำรด ำเนินงำนครอบคลุมพ้ืนที่หลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่มี
ควำมคำบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจำก
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดหรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำจะเกิด
ประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที ่
  
 1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 4 ได้ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่ำ กำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ 
เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
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 3. แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรจำก
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้นกำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจ
ของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 
 ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้วหำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดตั้งงบประมำณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพ่ิมเติมจำกหน่วยงำนรำชกำร 
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมำณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน  30 
วัน นับแต่มีกำรจัดตั้งงบประมำณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพ่ิมเติมจำกหน่วยงำนรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ (โดยให้จัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1,2,3,4,......) 
 ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนให้พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนำสี่ปี โดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน 2 ส่วน คือ 
 
 1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. ท ำให้กำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ
มำกขึ้น 

2. มีควำมสะดวกในกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำแผนไปปฏิบัติ  มีควำมสะดวกและมี
ประสิทธิภำพ 

3.  เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.  ทรำบถึงจ ำนวนงบประมำณที่ต้องจ่ำยจริงในแต่ละปี 
5.  สำมำรถบริหำรเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของทุกส่วนของเทศบำลต ำบลต ำบลโพธิ์ไชย 
6.  สำมำรถน ำแผนกำรปฏิบัติกำรมำวิเครำะห์ปัญหำอันเกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆตำม

งบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 ได้อย่ำงถูกต้อง 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงกำร/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ และบัญชีโครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณโดยน ำเสนอ ดังนี้ 

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

ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละของโครงกำรทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 

  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร์  
แผนงำน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำร
ทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงำนรับผิดชอบ
และเม่ือลงแต่ละยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภำพรวมทั้งหมดด้วย  

  กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมทั้งหมด ผลของกำรคิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำน โดยมีล ำดับที่/
โครงกำร/รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร/งบประมำณ (บำท)/สถำนที่ด ำเนินกำร/หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 



 



5 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย 

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

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวน
โครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ

ทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่  ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจให้มีควำมม่ันคง และมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน 
1.1  แผนงำน  เคหะและชุมชน 6 6.38 547,291 5.61 กองช่ำง 
1.2  แผนงำน  อุตสำหกรรมกำรโยธำ 17 18.09 3,768,854 38.60 กองช่ำง 

รวม      
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพและสังคม 
1.1  แผนงำน  สำธำรณสุข 5 5.32 237,000 2.43 ส ำนักปลัด 

1.2  แผนงำน  สังคมสงเครำะห์ 1 1.06 10,000 0.10 ส ำนักปลัด 

1.3 แผนงำน  กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 9 9.57 519,000 5.32 ส ำนักปลัด 

1.4 แผนงำน  กำรศึกษำ 31 32.98 3,737,672 38.29 ส ำนักปลัด 

1.5 แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 9 9.57 330,000 3.38 ส ำนักปลัด 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

1.1  แผนงำน  กำรเกษตร    1 1.06 50,000 0.51 กองช่ำง 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01 



 

6 
แบบ ผด. 01 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย 
********************************** 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวน
โครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ

ทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 4  ด้ำนกำรเสริมสร้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และควำมม่ันคง 

1.1  แผนงำน  รักษำควำมสงบภำยใน 9 9.57 256,800 2.63 ส ำนักปลัด 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 5  ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐ 

1.1 แผนงำน  บริหำรทั่วไป  4 4.26 280,000 2.87 ส ำนักปลัด 

1.1 แผนงำน  บริหำรงำนคลัง 2 2.13 26,000 0.27 กองคลัง 

รวม      

รวมทั้งสิ้น 94 99.99 9,762,617 100.01  
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ                            
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย  อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 
************************** 

 
1.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่  5   ด้ำนด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐ  
  แผนงำน   บริหำรทั่วไป 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
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 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำรสิมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสดุำสยำมบรมรำช
กุมำร ี

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำช
กุมำร ี

30,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

2 ค่ำใช้จ่ำยกำรเลือกตั้ง  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรเลอืกตั้ง
นำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำของ
เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย 

200,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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แบบ ผด. 02 
 

 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 จัดซื้อเก้ำอ้ี 
 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเก้ำอ้ี
ผู้บริหำร/เก้ำอ้ีท ำงำน 

20,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

4 จัดซื้อตู้เหล็ก เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก จ ำนวน 2 หลัง 
หลังละ 5,500 แบบ 2 บำน มีมือ
จับชนิดปิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 
ชั้น คุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหรรม (มอก.) 

30,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ                            
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย  อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 
************************** 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่  5   ด้ำนด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐ  
    แผนงำน   บริหำรงำนคลัง 

 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 โครงกำรสร้ำงจติส ำนึกใหผู้้มีหน้ำที่
ช ำระภำษีในกำรช ำระภำษีและสรำ้ง
แรงจูงใจให้ประชำชนช ำระภำษี
เพิ่มขึ้น    

เช่น  กำรจัดท ำป้ำยประชำสมัพันธ์รณรงค์
กำรช ำระภำษี  กำรมอบของขวัญของ
รำงวัลให้แก่ผูเ้สียภำษีดีเด่นประจ ำปี 
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรออกรับช ำระ
ภำษีนองสถำนท่ี  รวมถึงสร้ำงจติส ำนึกให้
ประชำชนตระหนักถึงหน้ำท่ีและให้ควำม
ร่วมมือในกำรช ำระภำษ ี

10,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

กองคลัง             

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน จ ำนวน  1 เครื่อง 

16,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

             

 
 
 
 

 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ                            
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย  อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 
************************** 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่  4   ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  และควำมมั่นคง  
    แผนงำน   รักษำควำมสงบภำยใน 

 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงซ่อมแซม
รถดับเพลิงและรถกู้ชีพและครภุัณฑ์ 
ต่ำงๆ ในส่วนของงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยัและงำน
สำธำรณสุข  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรบัปรุงซอ่มแซม
รถดับเพลิงและรถกู้ชีพและครภุัณฑ์ 
ต่ำงๆ ในส่วนของงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยและงำนสำธำรณสุข 

80,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

2 โครงกำรป้องกันและระงับอัคคภีัยใน
ชุมชน หมู่ที่ 4,6   

เพื่อให้ควำมรู้แก่ประชำชน  ในต ำบลโพธิ์
ไชย  ผู้บริหำร  พนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำง  
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และประชำชนท่ี
สนใจ  รวมถึงซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยระดับอ ำเภอ  เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำจัด
สถำนท่ี ค่ำตอบแทนวทิยำกร ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม  ค่ำเอกสำร ค่ำ
ถังดับเพลิงพร้อมชุดตดิตั้ง ค่ำผงเคมี
ดับเพลิง ค่ำน้ ำมัน ค่ำแก็สและวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นใน
กำรอบรม ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 4,6 ส ำนักปลดั             

แบบ ผด. 02 
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แบบ ผด. 02 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 โครงกำรสร้ำงวินัยจรำจร เพื่อลด
อุบัติเหตุทำงถนน ในช่วงเทศกำลปี
ใหม่และสงกรำนต ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัฝึกอบรมประชำชน
ทั่วไปหรือเยำวชนในสถำนศึกษำให้เกิด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในวินัยจรำจร ปฏิบัติ
ตำมกหมำยจรำจร เพื่อลดอุบัติเหตุทำง
ถนน ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรตั้งจุด
ตรวจ จุดบริกำรประชำชนร่วม ในช่วง
เทศกำลต่ำง ๆ ฯลฯ 

100,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

4 เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 
24000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัซื้อ
เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 24000 
บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง 

28,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

5 ตู้ลอกเกอร์ 18 ช่อง จ ำนวน 1 เครื่อง เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัซื้อตู้ลอกเกอร์ 
18 ช่อง จ ำนวน 1 เครื่อง 

8,000 หมู่ที่ 1 - 10 ส ำนักปลดั             
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แบบ ผด. 02 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 จัดซื้อตู้เย็น ขนำด 7 คิวบิกฟุต 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัซื้อตู้เยน็ ขนำด 
7 คิวบิกฟุต จ ำนวน 1 เครื่อง 

9,400 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

7 จัดซื้อเครื่องเจียร/์ตัด แบบมือถือ 
ขนำด 6 น้ิว จ ำนวน 1 เครื่อง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่องเจียร/์ตัด แบบ
มือถือ ขนำด 6 นิ้ว จ ำนวน 1 เครื่อง 

5,800 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

8 จัดซื้อเลื่อยยนต์ขนำดเล็ก จ ำนวน 1 
เครื่อง 

เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเลื่อยยนต์ขนำดเล็ก 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

10,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

9 จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้ำ แบบมือถือ
ขนำด 8 น้ิว จ ำนวน 1 เครื่อง 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัซื้อเลื่อยวง
เดือนไฟฟ้ำ แบบมือถือขนำด 8 น้ิว 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

5,600 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             
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แบบ ผด. 02 
 
 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ                            
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย  อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 
************************** 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่  2   ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม  
   แผนงำน   สำธำรณสุข 

 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบำล
ต ำบลโพธิไ์ชย เช่นค่ำซื้อเคมีภณัฑใ์นกำร
ก ำจัดยุง ค่ำน้ ำมันส ำหรับพ้นยุง ผูป้ฏิบัติ
หน้ำท่ี ฯลฯ เป็นต้น 

80,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

2 โครงกำรปลอดเหล้ำปลอดอบำยมขุ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปลอดเหล้ำ
ปลอดอบำยมุข 

10,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             
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แบบ ผด. 02 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 จัดซื้อเครื่องพ้นหมอกควัน จ ำนวน 2 
เครื่อง 

เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพ้นหมอกควัน 
จ ำนวน 2 เครื่อง 

118,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

4 จัดซื้อหม้อตม้เครื่องมือ จ ำนวน 1 
เครื่อง 

เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อหม้อต้มเครื่องมือ จ ำนวน 
1 เครื่อง 

13,000 อ ำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย 

ส ำนักปลดั             

5 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำนจ ำนวน 1 เครื่อง 

16,000 อ ำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย 

ส ำนักปลดั             
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แบบ ผด. 02 
 
 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ                            
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย  อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 
************************** 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่  3   ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม  
   แผนงำน   สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร/กิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนำศักยภำพผูสู้งอำยุ ประจ ำป ี
2562  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเช่น 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำน้ ำแข็งน้ ำดื่ม 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ตำ่งและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

20,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมกำรดูแล
ระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุในชุมชน   

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร เช่น 
ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำตอบแทน
วิทยำกร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำน้ ำแข็งน้ ำ
ดื่ม  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 

35,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

3 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพ
แหล่งท่องเที่ยวโบรำณสถำนเมืองไชย
วำน 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฯ เช่น ค่ำ
ซื้อผ้ำ ค่ำซื้อต้นไม้ ค่ำจ้ำงถมดิน คำ่จ้ำง
เหมำจดัสวน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 

20,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             
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แบบ ผด. 02 

 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 โครงกำรสนับสนุนกำรฝึกอบรมอำชีพ
ให้กับประชำชน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนบัสนุน
กำรฝึกอบรมอำชีพให้กับประชำชน โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ีอบรม 
ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม 
ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ 

80,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

5 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำ
เสพติดอ ำเภอโคกโพธ์ิไชย ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกัน
และแก้ไขปญัหำยำเสพติดอ ำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

60,000 อ ำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย 

ส ำนักปลดั             

6 โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพและ
ขยำยผลกำรด ำเนินงำนศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ตดิ
เชื้อ H.I.V ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 
 

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิ์ไชย 40,000 อ ำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย 

ส ำนักปลดั             

7 โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิ์ไชย อุดหนุนอ ำเภอ
โคกโพธ์ิไชย 

20,000 ส ำนักปลดั             
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 แบบ ผด. 02 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 โครงกำรป้องกันและก ำจัดโรคพิษสุนัข
บ้ำ  ตำมที่ส ำนักงำนปศสุัตว์อ ำเภอ
โคกโพธ์ิไชย ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ ประจ ำป ี ๒๕61  

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิ์ไชย 25,000 ปศุสัตว์อ ำเภอ
โคกโพธ์ิไชย 

ส ำนักปลดั             

9 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำ
เสพติดจังหวัดขอนแก่น  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562    

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิ์ไชย 30,000 อ ำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย 

ส ำนักปลดั             
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แบบ ผด. 02 

 
 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ                            
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย  อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 
************************** 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่  2   ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนแลสังคม  
   แผนงำน   กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
สำนสมัพันธ์ชำวต ำบลโพธิไ์ชยห่ำงไกล
ยำเสพตดิ  ประจ ำปี  2562   

เพื่อปลูกฝังให้ประชำชน และเยำวชน  หัน
มำเล่นกีฬำและออกก ำลังกำยให้มำกข้ึน 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัสถำนท่ี ค่ำของรำงวัล  
ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำอุปกรณ์กีฬำ  ค่ำป้ำย  
ค่ำตอบแทนกรรมกำรตดัสิน   ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำน้ ำแข็งน้ ำดื่ม   ค่ำ
เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็น ฯลฯ 

250,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
ประเพณี ท ำบุญตักบำตรวันขึ้นปี
ใหม่   2562 

ท ำบุญตักบำตร 20,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             
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แบบ ผด. 02 
 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 ค่ำจัดงำนประเพณหีล่อเทียนและ
ถวำยเทียนพรรษำ    
 

เพื่อจ่ำยเป็น  ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำของขวัญ 
รำงวัล ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำสนับสนุน
ชุมชนร่วมกิจกรรม ค่ำเช่ำอุปกรณ ์
ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำน้ ำแข็งน้ ำ
ดื่ม  ค่ำจ้ำงมหรสพ  ค่ำตกแต่งแตง่ขบวน
แห ่ ค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย และคำ่ใช้จ่ำย
อื่น ๆ  ฯลฯ 

50,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             

4 โครงกำรจดังำนพิธีวันปิยมหำรำช
ประจ ำปี พ.ศ. 2562   

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิ์ไชย 4,000 อ ำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย 

ส ำนักปลดั             

5 โครงกำรจดังำนพิธีเฉลมิพระเกยีรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนือ่งใน
มหำมงคลเฉลมิพระ 
ชนมพรรษำ 28  กรกฏำคม  2562  

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิ์ไชย 5,000 อ ำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย 

ส ำนักปลดั             

6 โครงกำรจดังำนประเพณเีฉลิมพระ
เกียรติ “12 สิงหำพระบรม 
รำชินีนำถ” ประจ ำปี พ.ศ.2562   

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิ์ไชย 5,000 อ ำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย 

ส ำนักปลดั             

7 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดงำนเทศกำล
ไหม ประเพณผีูกเสี่ยว และงำนกำชำด
จังหวัดขอนแก่นประจ ำปี  
พ.ศ.๒๕61     

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิ์ไชย 35,000 อ ำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย 

ส ำนักปลดั             
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แบบ ผด. 02 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 โครงกำรงำนประเพณีสรงน้ ำพระเจ้ำ
ใหญ่ไชยวำนประจ ำป ี
พ.ศ. 2562  

อุดหนุนอ ำเภอโคกโพธิ์ไชย 100,000 อ ำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย 

ส ำนักปลดั             

9 

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  ตำม
โครงกำรจดักิจกรรมประเพณีท้องถิ่น
ให้แก่หมู่บ้ำนในพ้ืนท่ีต ำบลโพธิ์ไชย    

 เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันข้ึน
ปีใหม่ ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีหล่อ
เทียนพรรษำและแหเ่ทียนพรรษำ 
 ประเพณีออกพรรษำประเพณีท ำบุญวัน
ธรรมสวนะ ประเพณีท ำบญุตักบำตรเทโว
โรหณะ และประเพณีอื่น ๆที่หมู่บำ้น
ต่ำงๆ ไดจ้ัดขึ้น ฯลฯ   หมู่บ้ำน
ละ 5,000 บำท" 

50,000 หมู่ที่  1 - 10 ส ำนักปลดั             
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แบบ ผด. 02 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ                            

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย  อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 

************************** 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่  2   ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนแลสังคม  
   แผนงำน   กำรศึกษำ 

 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 จัดซื้อเครื่องตดัหญำ้แบบข้อแข็ง 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัซื้อเครือ่งตัด
หญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 1 เครื่อง 

9,500 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

2 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำภำยใน
โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย 

เพื่ออุดหนุนกำรไฟฟ้ำอ ำเภอมญัจำคีรีใน
กำรขยำยเขตไฟฟ้ำโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย 

500,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมแข่งขนั
ทักษะทำงวิชำกำรระดับภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ ำป ี 
2562 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฯ เช่น ค่ำ
เช่ำท่ีพัก ค่ำเบี้ยเลีย้ง ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำซุ้ม 
ค่ำจ้ำเหมำรถในกำรเดินทำง และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

100,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

4 โครงกำรจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕62 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ ประจ ำปี 2562 เช่น คำ่
ของขวัญของรำงวัล ค่ำอำหำรและ
ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำน้ ำดืม่น้ ำแข็ง ค่ำจ้ำง
เหมำจดัสถำนท่ี ค่ำจ้ำงเหมำเวที ค่ำจัดซื้อ
วัสดุต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกีย่งข้อง 

100,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             



22 
 

แบบ ผด. 02 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 เงินสนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ี
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ ำนวน  ๑ โรงเรียน   1 ศูนย์
  
 

- 1,252,170 
  

รร.อนุบำลฯ
,ศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็ก ทต. 

ส ำนักปลดั             

6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำโรงเรียนในสังกัด 
อปท.  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนใน
สังกัด อปท. 

20,000  รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

7 ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เนต
โรงเรียน ระบบ Asymmetric  
DigitalScriber Line :ADSL และ 
ระบบ  Wireless  : WiFi    

เพื่อเป็รค่ำใช้จ่ำยค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เนต
โรงเรียน ระบบ Asymmetric  
DigitalScriber Line :ADSL และ 
ระบบ  Wireless  : WiFi    

7,200  
 9,600 

รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน   

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน   

100,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

50,000  รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์กำร
ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

เพื่อเป็นค่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์กำร
ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

15,000   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             
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แบบ ผด. 02 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

11 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู
ของโรงเรียนในสังกัด อปท. อัตรำคน
ละ 3,000 บำท 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
ครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. อัตรำคนละ 
3,000 บำท 

30,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมศักยภำพ
กำรจัดกำรศึกษำของ
ท้องถิ่น  (ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับ
นักเรียนยำกจน)  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม
ศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
ท้องถิ่น  (ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับ
นักเรียนยำกจน)  

60,000   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

13 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัว   รร.
อนุบำลเทศบำลต ำบลโพธิ์ไชยระดบั
อนุบำลศึกษำ    

งบประมำณ  106 คน   คน
ละ  ๘๕๐  บำท/ภำคเรียน ระดับ
ประถมศึกษำ  148  คน  คน
ละ  950  บำท/ภำคเรียน     

461,000   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

14 ค่ำหนังสือเรยีน  รร.อนุบำลเทศบำล
ต ำบลโพธิไ์ชย ระดับอนุบำลศึกษำ   

จ ำนวน 97 คน คนละ ๒๐๐ บำท/ปี 21,200  รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 

 



24 
แบบ ผด. 02 

 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 ค่ำหนังสือเรยีน  รร.อนุบำลเทศบำล
ต ำบล โพธิไ์ชย  ระดับประถมศึกษำ     
      
 

๑. ป.๑ 27 คน คนละ 625 บำท/
ปี  งบประมำณ 16,875   บำท 
2. ป.2  25  คน  คนละ  619  บำท/
ปี  งบประมำณ    15,475  บำท 
3. ป.3  25  คน  คนละ  622  บำท/
ปี  งบประมำณ    15}550  บำท 
4. ป.4  30  คน  คนละ  673  บำท/
ปี  งบประมำณ    20,190  บำท 
5. ป.5  18  คน  คนละ  806  บำท/
ปี  งบประมำณ    14,508  บำท 
6. ป.6  23  คน  คนละ  818  บำท/
ปี  งบประมำณ      18,816  บำท 

101,412   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

16 ค่ำเครื่องอุปกรณ์กำรเรียน   รร.
อนุบำลเทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย  ระดับ
อนุบำลศึกษำ   

จ ำนวน 106  คน  คนละ  ๑๐๐ บำท/
ภำคเรยีน   

21,200  รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

17 ค่ำเครื่องอุปกรณ์กำรเรียน   รร.
อนุบำลเทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย  ระดับ
ประถมศึกษำ   

จ ำนวน 148  คน  คนละ  ๑95 บำท/
ภำคเรยีน  

74,720  รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

 
 
 



25 
 

แบบ ผด. 02 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

18 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน    รร.อนุบำล
เทศบำลต ำบล 
โพธิ์ไชย  ระดับอนุบำลศึกษำ  

จ ำนวน 106 คน  คนละ ๓๐๐ บำท/ปี   31,800   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

19 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน รร.อนุบำล
เทศบำลต ำบล โพธิไ์ชย  ระดับ 
ประถมศึกษำ  

จ ำนวน 148  คน คนละ  ๓60 บำท/ป ี  57,720   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

20 ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูเ้รียน รร.
อนุบำลเทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย  ระดับ
อนุบำลศึกษำ    

จ ำนวน 106  คน  คนละ 215 บำท/
ภำคเรยีน   

45,850 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

21 ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูเ้รียน รร.
อนุบำลเทศบำลต ำบลโพธิ์
ไชย    ระดับประถมศึกษำ   

จ ำนวน 148  คน  คนละ 240 บำท/
ภำคเรยีน    

71,040   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

22 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัว   ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลโพธิ์
ไชย     

จ ำนวน  65  คน   คน
ละ  1,700  บำท/ปี   

110,500   รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

23 ค่ำหนังสือเรยีน ส ำหรับเด็กปฐมวยั 
(อำยุ 3 – 5 ปี) ศูนย์พัฒนำเด็กเลก็
เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย 

จ ำนวน 32 คน คนล่ะ 200 บำท/ป ี 6,400 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

 
 
 
 
 



26 
 

แบบ ผด. 02 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 ค่ำเครื่องอุปกรณ์กำรเรียน ส ำหรบัเด็ก
ปฐมวัย (อำยุ 3 – 5 ปี) ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กเทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย 

จ ำนวน 32 คน คนล่ะ 200 บำท/ป ี 6,400 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

25 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย (อำยุ 3 – 5 ปี) ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กเทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย 

จ ำนวน 32 คน คนล่ะ 300 บำท/ป ี 9,600 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

26 ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูเ้รียน 
นักเรียน ส ำหรับเด็กปฐมวัย (อำย ุ3 – 
5 ปี) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลโพธิไ์ชย 

จ ำนวน 32 คน คนล่ะ 430 บำท/ป ี 13,760 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

27 จัดซื้อตู้เหล็ก จ ำนวน 3 หลัง เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กจ ำนวน 3 หลัง หลังละ 
5,500 แบบ 2 บำน มีมือจับชนดิผิด มี
แผ่นชั้นปรับระดับ 3 ช้ัน คุณสมบตัิ
มำตรฐำนผลติภณัฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 

16,500 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

28 จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ smart 
TV ขนำด 40 น้ิว จ ำนวน 3 เครือ่ง 

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ smart 
TV ขนำด 40 น้ิว จ ำนวน 3 เครือ่ง  

53,100 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

29 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน 
จ ำนวน 2 เครื่อง 

เพื่อจัดซื้อ คอมพิวเตอรส์ ำหรับส ำนักงำน 
จ ำนวน 2 เครื่อง  

32,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

 
 

 
 



27 
แบบ ผด. 02 

 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

30 โครงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำและ
อุปกรณ์ภำยในโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตดิตั้งระบบไฟฟ้ำ
และอุปกรณ์ภำยในโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย 

200,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

31 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมอำคำรเรยีน
และอำคำรประกอบโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมอำคำร
เรียนและอำคำรประกอบโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย 

150,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ                            
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย  อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 
************************* 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่  1   ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจใหม้ีควำมมั่นคง  และมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน  
    แผนงำน   เคหะและชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 จัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเก้ำอ้ี
ท ำงำน 

10,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

กองช่ำง             

2 จัดซื้อโตะ๊ท ำงำน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัซื้อโตะ๊ท ำงำน 10,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

กองช่ำง             

3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ ำหรับ
ส ำนักงำน 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัซื้อเครือ่ง
คอมพิวเตอรส์ ำหรับส ำนักงำน 

16,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

กองช่ำง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



29 
แบบ ผด. 02 

 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 
จำกรำงระบำยน้ ำเดิมไปบ้ำนนำงค ำ
ปอย หมู่ที่ 6 

มีขนำดกว้ำง เฉลี่ย 0.40 เมตร ลกึเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยำว 54 เมตร (รวมท่อ) หรือ
รวมพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 64.80 
ตำรำงเมตรพร้อมวำงท่อ คสล. 0.40เมตร  
ยำแนวฝังกลบเกลี่ยเรียบ จ ำนวน 19 
ท่อน พร้อมเทคอนกรีตหน้ำบ้ำนชำวบ้ำน
ที่ได้รื้อคอนกรตีออกกจ ำนวน 13 ตำรำง
เมตร (ตำมจุดที่ก ำหนดและขึ้นอยูก่ับ
ควำมเหมำะสมของพื้นที่) (รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนและ ปร.4,5ที่เทศบำล
ต ำบลโพธิไ์ชยก ำหนด พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 

212,167 บ้ำนโพธ์ิไชย หมู่
ที่ 6 

กองช่ำง             

5 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คสล. 
จำกหน้ำวัดหงส์ทองไป หน้ำบำ้นนำง
มณีรตัน์ หมู่ที่ 5 

มีขนำดกว้ำง เฉลี่ย 0.40 เมตร ลกึเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยำว 50 เมตร (รวมท่อ) หรือ
รวมพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 64.80 
ตำรำงเมตร พร้อมวำงท่อ คสล. 0.40
เมตร  ยำแนวฝังกลบเกลี่ยเรียบ จ ำนวน 
16 ท่อน พร้อมเทคอนกรตีหน้ำบำ้น
ชำวบ้ำนที่ได้รื้อคอนกรตีออกกจ ำนวน 16 
ตำรำงเมตร (ตำมจุดที่ก ำหนดและขึ้นอยู่
กับควำมเหมำะสมของพื้นที่) (รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนและ ปร.4,5ที่เทศบำล
ต ำบลโพธิไ์ชยก ำหนด พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 

199,124 บ้ำนหนองหญ้ำ
รังกำ หมู่ที่ 5 

กองช่ำง             



30 
 

แบบ ผด. 02 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 
(จำกบ้ำนนำยวิจิตชัย บำลี ไปบ้ำนนำง
กุล คำมตะสลีำ) หมู่ที่ 7 

มีขนำดกว้ำง เฉลี่ย 0.40 เมตร ลกึเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยำว 37 เมตร (รวมท่อ) หรือ
รวมพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 33.60 
ตำรำงเมตร พร้อมวำงท่อ คสล. 0.40
เมตร  ยำแนว ฝังกลบเกลี่ยเรียบ จ ำนวน 
9 ท่อน จ ำนวน 2 จุด โดยจุดที่ 1 จ ำนวน 
5 ท่อน และจุดที่ 2 จ ำนวน 4 ท่อน  
(ตำมจุดที่ก ำหนดและขึ้นอยู่กับควำม
เหมำะสมของพื้นที่)  รำยละเอียดตำม
แบบแปลนและ ปร.4,5ทีเ่ทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชยก ำหนด พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร
จ ำนวน 1 ป้ำย 

100,000 บ้ำนมูลนำค  
หมู่ที่ 7 

กองช่ำง             

 
 
 
 
 
 
 
 



31 
แบบ ผด. 02 

 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ                            

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย  อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 

************************* 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่  1   ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจใหม้ีควำมมั่นคง  และมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน  
    แผนงำน   อุตสำหกรรและกำรโยธำ 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 โครงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำและ
อุปกรณ์ภำยใน รร.อนุบำลเทศบำล
ต ำบลโพธิไ์ชย 

เพื่อ เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรตดิตั้ง
ระบบไฟฟ้ำและอุปกรณภ์ำยใน รร.
อนุบำลเทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย 

200,000 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

2 
โครงกำรวำงเมนประปำภำยใน รร.
อนุบำลเทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวำงเมน
ประปำภำยใน รร.อนุบำลเทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

36,290 รร.อนุบำลฯ ส ำนักปลดั             

3  โครงกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(บ้ำนนำงแผนไปสำมแยกทำงไป
บ้ำนส ำรำญ) หมู่ที่ 1 

ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง 4.00 เมตร  
ยำว 172 เมตร  หนำ
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี   พื้นที่ไม่น้อย 
กว่ำ 688  ตำรำงเมตร  (ไม่มรีอยต่อ
ตำมยำว) พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำร  1  ป้ำย  รำยละเอียดตำมแบบ
แปลน และ ปร. 4,5 
 

403,000  บ้ำนสำมหมอ 
หมู่ที่ 1 

กองช่ำง             
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แบบ ผด. 02 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เล็ก(จำกบ้ำนนำงพำนไปบ้ำนนำยสงบ 
สอนน ำ) หมู่ที่ 9 

ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง  2.50 เมตร   
ยำว  93  เมตร  หนำ
เฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย 
กว่ำ 121.75  ตำรำงเมตร  (ไม่มรีอยต่อ
ตำมยำว)  รำยละเอียดตำมแบบ
แปลน และ ปร. 4,5 

74,797 บ้ำนหนองใหญ่ 
หมู่ที่ 9 

กองช่ำง             

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ซอยบ้ำนนำงสุมำลี) หมู่ที่ 9 

ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง  2.50  เมตร  
ยำว 150 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี   พื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ 375  ตำรำงเมตร (ไม่มรีอยต่อตำ
ยำว)  พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำร  1  ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ
แปลน และ ปร. 4,5 

230,386 บ้ำนหนองใหญ่ 
หมู่ที่ 9 

กองช่ำง             

6 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ซอยบ้ำนนำยสำมำรถไปบ้ำน
นำงทองคูณ สีสุทอง) หมู่ที่ 9 

ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง  2.50  เมตร  
ยำว 93 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี   พื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ 232.50  ตำรำงเมตร (ไมม่รีอยต่อ
ตำยำว)  พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำร  1  ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ
แปลน และ ปร. 4,5 

137,551 บ้ำนหนอง
ใหญ่ หมู่ที่ 9 

กองช่ำง             
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แบบ ผด. 02 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(บ้ำนนำงทองจันทร์ไปนำนำงหนู
คูณ แวงชัยภูมิ)หมู่ที่ 10 

ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง 4.00 เมตร   
ยำว 100  เมตร  หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 400  
ตำรำงเมตร (ไม่มีรอยต่อตำมยำว)พร้อม
ติดตั้งป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนและปร.4,5 

235,656 บ้ำนมูลนำค หมู่
ที่ 10 

กองช่ำง             

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(หลังวัดกองศรี)หมู่ที่ 7 

ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง 5.00 เมตร   
ยำว 100  เมตร  หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 500  
ตำรำงเมตร (ไม่มีรอยต่อตำมยำว)พร้อม
ติดตั้งป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนและปร.4,5 

304,324 บ้ำนมูลนำค  
หมู่ที่ 7 

กองช่ำง             

9 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(จำกสุดถนน คสล.เดิมไปป่ำช้ำ)
หมู่ที่ 5 

ขนำดผิวจรำจร กว้ำง  3   เมตร  ยำว  
260  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร   
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 780  ตำรำง
เมตร  พร้อมลงลูกรังไล่ทำงจ ำนวน 23 
ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร  1  ป้ำย  
รำยละเอียดตำมแบบแปลน  และ ปร.4,5 
 

93,755 บ้ำนหนองหญ้ำ
รังกำ หมู่ที่ 5 

 

กองช่ำง             
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แบบ ผด. 02 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 โครงกำรยกระดับถนนดินพร้อมลง
ลูกรังบดอัดแน่น(จำกลำดยำงดอนบัก
อีไปโนนบ้ำนง้ิว) หมู่ที่ 4 

ช่วงที่ 1 ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง 3  เมตร  
ยำว 335  เมตร  หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีปรมิำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 
502.50 ลบ.ม.  พร้อมบดอัดแนน่พร้อม
ลงลูกลังบดอดัแน่นไม่น้อยกว่ำ 100.50
ลบ.ม. (ผิวจรำจรลูกรังกว้ำง 3 ม.ยำว 
335 ม.)ว่ำงท่อ คสล.0.40 ม. จ ำนวน 6 
ท่อน ยำแนวฝังกลบ  
ช่วงที่ 2 ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง 3  เมตร  
ยำว 50  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือ
มีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 75 ลบ.
ม. พร้อมบดอดัแน่นพร้อมลงลูกลงับดอัด
แน่นไม่น้อยกว่ำ 144.75 ลบ.ม. (ผิว
จรำจรลูกรังกว้ำง 3 ม.ยำว 482 ม.) 
ช่วงที่ 3 ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง 3  เมตร  
ยำว 85  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือ
มีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 127.50 ลบ.
ม.  พร้อมบดอัดแน่นพร้อมลงลูกลงับดอัด
แน่นไม่น้อยกว่ำ 144.75 ลบ.ม. (ผิว
จรำจรลูกรังกว้ำง 3 ม.ยำว 482.50 ม.)  
 พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย  
รำยละเอียดตำมแบบแปลนและปร.4,5 

281,604 บ้ำนโพธ์ิไชย  
หมู่ที่ 4 

กองช่ำง             
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แบบ ผด. 02 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

11 โครงกำรยกระดับถนนดินพร้อมลง
ลูกรังบดอัดแน่น(จำกลำดยำงไปกดุขี้
นำคไปแยกทำงไปบำ้นโนนทัน)  
หมู่ที่ 2 

ช่วงที่ 1 ขนำดผิวจรำจร  
กว้ำง 2.50  เมตร  
ยำว 200  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือมีปรมิำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 100 ลบ.
ม.  พร้อมบดอัดแน่นพร้อมลงลูกลงับดอัด
แน่นไม่น้อยกว่ำ 40 ลบ.ม. (ผิวจรำจร
ลูกรังกว้ำง 2 ม.ยำว 200 ม. 
ช่วงที่ 2 ขนำดผิวจรำจร  
กว้ำง 2.50  เมตร  
ยำว 180  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือมีปรมิำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 90 ลบ.
ม. พร้อมบดอัดแน่นพร้อมลงลูกลงับดอัด
แน่นไม่น้อยกว่ำ 440 ลบ.ม. (ผิวจรำจร
ลูกรังกว้ำง 2 ม.ยำว 2,200 ม.) 
พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย  
รำยละเอียดตำมแบบแปลนและปร.4,5 

149,043 บ้ำนโนนทัน 
หมู่ที่ 2 

 

กองช่ำง             

12 โครงกำรลงหินคลุก  (จำกแยกบ้ำน
นำยต๋อยไปแยกโนนหมำกทัน)  หมู่ที ่ 
2 

ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง 3.50ม. ยำว 
1,750 ม. หนำเฉลี่ย  0.10  หรอืมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่ำ   6,125 ตร.ม.  พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร 1 
ป้ำยรำยละเอยีดตำมแบบแปลน และ ปร.
4,5 

452,574 บ้ำนโนนทัน  
หมู่ที่ 2 

กองช่ำง             
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แบบ ผด. 02/1 
 
 

   
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 โครงกำรลงหินคลุก  (จำกสดุถนน 
คสล.นำนำยฮอง ศรีชัยไปหนองแวง
ใหญ่)  หมู่ที ่ 6 

ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง 3.00 ม. ยำว 
450 ม. หนำเฉลี่ย  0.10  หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกว่ำ 1,350 ตร.ม.  พร้อมปรับเกลีย่
เรียบ พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย
รำยละเอียดตำมแบบแปลน และ ปร.4,5 

99,751 บ้ำนโพธ์ิไชย  
หมู่ที่ 6 

กองช่ำง             

14 โครงกำรลงหินคลุก  (จำกหนองสมิไป
ทำงแยกเขตบ้ำนโคก)  หมู่ที ่ 6 

ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง 2.50 ม. ยำว 
1,920 ม. หนำเฉลี่ย  0.10  หรอืมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่ำ 4,800 ตร.ม.  พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร 1 
ป้ำยรำยละเอยีดตำมแบบแปลน และ ปร.
4,5 

354,670 บ้ำนโพธ์ิไชย  
หมู่ที่ 6 

กองช่ำง             

15 โครงกำรลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น  
(จำกแยกหนองแปน ไปแยกกุดแข)้  
หมู่ที่  3 

ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง 3.50 ม. ยำว 
1,330 ม. หนำเฉลี่ย  0.10  หรอืมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่ำ 4,655 ตร.ม.  พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ วำงท่อ คสล. ขนำด 
0.30x1.00 ม. จ ำนวน 2 จดุ โดยจุดที่ 
1 จ ำนวน 6 ท่อน และจดุที่ 2 จ ำนวน 7 
ท่อน ยำแนวฝังกลบ เกลี่ยเรียบ  พร้อม
ติดตั้งป้ำยโครงกำร 1 ป้ำยรำยละเอียด
ตำมแบบแปลน และ ปร.4,5 

400,000 บ้ำนโนนกระ
ยอม หมูที่ 3  

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

16 โครงกำรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลีย่
เรียบ (จำกจำกแยกทุ้งวังเบ็ญไปดอน
เสือโคก)  หมู่ที ่ 5 

ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง 3.50 ม. ยำว 
500 ม. หนำเฉลี่ย  0.10  หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกว่ำ 1,750 ตร.ม.  พร้อมปรับเกลีย่
เรียบ พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย
รำยละเอียดตำมแบบแปลน และ ปร.4,5 

129,307 บ้ำนโพธ์ิไชย  
หมู่ที่ 4 

กองช่ำง             

17 เงินชดเชยค่ำงำนสิ่งก่อสรำ้ง เพื่อจ่ำยเป็นเงินชดเชยคำ่งำนสิ่งกอ่สร้ำง 197,146 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

กองช่ำง             
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แบบ ผด. 02 
 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ                            
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย  อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 
************************* 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่  3   ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน  
    แผนงำน   แผนงำนกำรเกษตร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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 โครงกำรกำรปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวัน
ส ำคัญต่ำงๆ เช่นวันสิ่งแวดล้อมโลก 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ฯลฯ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกำรปลกูต้นไม้
ในกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ เช่นวัน
สิ่งแวดล้อมโลก วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
ฯลฯ 

50,000 เทศบำลต ำบล
โพธิ์ไชย 

ส ำนักปลดั             
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แบบ ผด. 02 
 
 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ                            
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลโพธิ์ไชย  อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 
************************* 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่  2   ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม  
   แผนงำน   แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
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 โครงกำรสนับสนุนภำรกิจเหล่ำ
กำชำดจังหวัดขอนแก่น
ประจ ำปี  2562        

อุดหนุนเหลำ่กำชำดจังหวัดขอนแก่น 10,000 เหล่ำกำชำด
จังหวัดขอนแก่น 

ส ำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 


