
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ 

 
 

 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ   

ตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาต ุ จังหวัดอุดรธานี 41230  
โทรศัพท์  ๐๔2-๓๘2072 / โทรสาร ๐๔2-๓๘2072 

 
 

แผนการดำเนินงาน 



คำนำ 
 
 เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘  ได้
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้
ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “ข้อ ๒๗  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   การขยาย
เวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิน่”   

 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
ในพืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
ของ อบต. ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่ า ง  ๆ  ข อ ง แ ผ น ง า น /โ ค ร ง ก า ร ใ น แ ผ น ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น จ ะ ท ำ ใ ห้ ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล เ มื่ อ 
สิ้ น ปี งบ ป ร ะ ม า ณ มี ค ว า ม ส ะ ด ว ก ม า ก ขึ้ น   แ ล ะ ห วั ง เป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ว่ า แ ผ น ก า ร ด ำ เนิ น ง า น อ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร 
ส่วนตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ฉบับน้ี  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีธาตุและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างด ี 
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ส่วนที่   ๑   
 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
๑. บทนำ 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 
๑.  บทนำ 
 เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๘  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  
การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้   โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศ
แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการ
ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถื่น”   
 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ของ อบต. ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและ
บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน
จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  มีวัตถุประสงค์ดงันี้   
 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

 (๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 
 (๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ของ อบต. ให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น 

 (๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 

/๓.  ขั้นตอน… 



๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 ขั้นตอนที ่๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน   
 ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้ องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   
  “การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  

 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 

 
  ส่วนที ่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย 
   ๑.  บทนำ 
   ๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
   ๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
   ๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

 
  ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
   ๑.  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)   
   ๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ ขัน้ตอนการจัดทำ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ 

             ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3   
 
 
 

/๔.  ประโยชน์... 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ดำเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอืน่ๆ  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  



๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 (๑)  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้นทำให้
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของอบต.มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
 (๒)  ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 (๔)  ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
 

 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑) 
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒) 



ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมา

ณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 10     20.41  3,093,000 

       
30.51  

 
กองช่าง 

รวม 10    20.41  3,093,000     30.51   
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3       6.12         90,000  0.89  สำนักงานปลัด 
    2.3 แผนงานงบกลาง 5     10.20    3,410,800  33.65  สำนักงานปลัด 

รวม 8     16.33   3,500,800  34.54   
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อย 

     

   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2       4.08         80,000  0.79  สำนักงานปลัด 
   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2       4.08         40,000  0.39  สำนักงานปลัด 

รวม 4       8.16      120,000  1.18   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

     

   4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5     10.20       190,000  1.87  สำนักงานปลัด 
รวม 5     10.20  190,000  1.87   

 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

    5.1 แผนงานการเกษตร 4       8.16       280,000        2.76  สำนักงานปลัด 
รวม 4       8.16      280,000        2.76   

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      
   6.1 แผนงานการศึกษา 9     18.37    1,997,040      19.70  สำนักงานปลัด 

รวม 9     18.37    1,997,040      19.70   
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข      

  7.1 แผนงานสาธารณสุข 6     12.24       225,000        2.22  สำนักงานปลัด 
รวม 6     12.24      225,000        2.22   

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร      
   8.๑ แผนงานงบกลาง 3       6.12       730,290  7.20 สำนักงานปลัด 

รวม 3       6.12      730,290   7.20   
รวมท้ังสิ้น 49   100.00  10,136,130   ๑00.00   

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 10     20.41  3,093,000        30.51  กองช่าง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

8     16.33       3,500,800         34.54  
สำนักงานปลัด

อบต. 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อย 4       8.16         120,000           1.18  

สำนักงานปลัด
อบต. 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว 5     10.20         190,000           1.87  

สำนักงานปลัด
อบต. 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 4       8.16         280,000           2.76  

สำนักงานปลัด
อบต. 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

9     18.37       1,997,040         19.70  
สำนักงานปลัด

อบต. 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

6     12.24         225,000           2.22  
สำนักงานปลัด

อบต. 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

3       6.12         730,290           7.20  
สำนักงานปลัด

อบต. 
รวม 49   100.00    10,136,130       100.00   

 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัอุดรธานี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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. โครงการก่อสร้าง

รั้วสำนักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีธาตุ  

เพื่อจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างรั้วสำนักงาน  ยาว 137.40 
เมตร สูง 1.50 – 2.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1.00 
ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ) 

358,000 อบต.
ศรีธาต ุ

 
กองช่าง 

             

2. โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บำรุงรักษา 
โครงสร้างพื้นฐาน
ที่อยู่ในอำนาจ
หน้าท่ีของ อบต.  
 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ปรับปรุง ต่อเติม อาคารภายใน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ โดยทำ
การย้ายโรงจอดรถ ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
16.50 เมตร ก่อสรา้งรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง 
0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลกึ 0.15 เมตร 
ก่อสร้างโรงครัว ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน 1.00 ป้าย และป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีธาตุ) 

234,000 อบต.
ศรีธาต ุ 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐2 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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. โครงการปรับปรุง ต่อ
เติม ซ่อมแซม สำนักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าปรับปรุง ต่อ เติม  อาคาร
หอประชุม(เดิม) ขนาด กว้าง 10.40 เมตร 
ยาว 12 .00  เมตร  ห รือมีพื้ นที่ ใ ช้สอย 
124.80 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการ จำนวน 
1.00 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีธาตุ) 

408,000 อบต.
ศรีธาต ุ

กองช่าง             

4. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ บ้านกดุน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน
หมู่บ้ าน   ขนาด กว้าง 0 .40 เมตร ยาว 
127.00  เมตร  ลึก 0.40 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ ขนาด 0 .60 เมตร ยาว 
1.00 เมตร จำนวน 56 ท่อนพร้อมยาแนว
และติ ด ตั้ งป้ ายป ระชาสั มพั น ธ์ ระห ว่ า ง
ดำเนินการ จำนวน 1.00 ป้าย และป้าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ) 

370,000 หมี่ที่ 
7 

กองช่าง             
 

 
 

แบบ ผด. ๐2 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
กอก หมู่ที่ 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านกอก – นาม่วง  ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
134 .00  เมตร  หนา 0 .15  เมตร หรือมีพื้ นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 536 ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่
ทางสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน 1.00 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ) 

273,000 หมู่ที่ 
6 

กองช่าง             

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
กอก หมู่ที่ 6(สาย
บ้านกอก-กุดน้ำ
ใส) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านกอก – กุดน้ำใส  ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150 .00  เมตร  หนา 0 .15  เมตร หรือมีพื้ นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่
ทางสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน 1.00 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ) 

305,000 หมู่ที่ 
6 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด. ๐2 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน   

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 7  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกุดน้ำใส - กอก  ขนาด กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 134.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 536 ตาราง
เมตร  ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ระหว่างดำเนินการ จำนวน 
1.00 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีธาตุ) 

273,000 หมู่ที่ 
7 

กองช่าง             

8. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกศรี หมู่ที่ 4 
(สายกลางทุ่ง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกลางทุ่ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 244.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 976 ตารางเมตร  
ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.00–0.50 เมตรพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ระหว่างดำเนินการจำนวน1 
ป้ายและปา้ยโครงการจำนวน1 ปา้ย(ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ) 

498,000 หมู่ 4 กองช่าง             

 

แบบ ผด. ๐2 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมา
ณ 

พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ บ้านกอก หมู่
ที่ 6 (รางระบายน้ำตัววี  
สายบ้านกอก–กุดน้ำใส)   

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี  สาย
บ้านกอก – กุดน้ำใส  ขนาดปากบนกว้าง 0.80 
เมตร ปากล่างกว้าง 0.40 เมตร ยาว 230.00  
เมตร  ลึก 0.50 เมตร หนา0.10 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน 1.00 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 
ป้าย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีธาตุ) 

197,000 หมู่ 6 กองช่าง             

10. โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ำ บ้านกดุน้ำใส 
หมู่ที่ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทำความสะอาดราง
ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน  ขนาด กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 147.00  เมตร  ลึก 0.40 เมตร 
พร้อมเทฝารางระบายน้ำใหม่ จำนวน 131 ฝา 
แล ะติ ด ตั้ งป้ าย ป ระ ชาสั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง
ดำเนินการ จำนวน 1 .00 ป้าย และป้ าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ) 

177,000 หมู่ 7 กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด. ๐2 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ  สังคม และวัฒนธรรม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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. โครงการ
ประชาคมการบูร
ณาการจดัทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน การ
พัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองคก์รชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
เพื่อนำข้อมูลมาจดัทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
กิจกรรม 

20,000 อบต.ศรีธาต ุ สำนักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพให้กับ
กลุ่มสตรีแม่บ้าน
และประชาชน
ทั่วไป   

ส่งเสริมกลุม่อาชีพให้กับกลุ่มสตรแีม่บ้านและ
ประชาชนท่ัวไป   

20,000 อบต.ศรีธาต ุ สำนักงาน
ปลัด 

            

3. โครงการหรือ
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการ
บริหารจดัการ
ขยะ       

ดำเนินรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน
การจัดโครงการ  ค่าวสัดุ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสมัพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ำดืม่ น้ำใช้ในการ
ดำเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่าย
อื่น  ๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 

50,000 อบต.ศรีธาต ุ สำนักงาน
ปลัด 

            

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. ๐2 

แบบ ผด. ๐2 



แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ  สังคม และวัฒนธรรม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
2.2 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลศรี
ธาตุ 

2,470,800 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาต ุ

864,000   อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาต ุ

6,000   อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

4. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตำบลศรีธาต ุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสำหรับการ
ดำเนินงานของกองทุนหลักประกนัสุขภาพ
ตำบลศรีธาตุ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด   

60,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

5. เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลศรีธาต ุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนวันละบาทตำบลศรีธาตุ    

10,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 6  ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
3.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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. โครงการป้องกันสถาบัน
สำคัญของชาติเพื่อ
เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ 

การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษ์ไว้
ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่
ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  การจัดฝึกอบรม 
ประชุม ช้ีแจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้าง
ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชน  เพื่อสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน   

50,000 อบต.ศรีธาต ุ สำนักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด    

โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติด ทั้งในส่วนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองหรือ
อุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
บูรณาการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา  

30,000 อบต.ศรีธาต ุ สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด. ๐2 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 6  ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน
อุบัติเหตุและให้บริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่   

20,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน
อุบัติเหตุและให้บริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์   
 

20,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐2 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
        4.1.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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. โครงการจดัส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการ
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ จัดการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอื่น 

50,000 อบต.ศรีธาต ุ สำนักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาในเขต 
อบต.ศรีธาตุ   

เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา มอบให้กับ
หมู่บ้าน/ประชาชน ในเขตอบต.ศรีธาต ุ

30,000 อบต.ศรีธาต ุ สำนักงาน
ปลัด 

            

3.   30,000 อบต.ศรีธาต ุ สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐2 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
        4.1.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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. โครงการจดังานวัน

ผู้สูงอายุ       
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงาน
โครงการจดังานวันผูสู้งอายุ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  
ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทีจ่ำเป็น
และเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน 

60,000 อบต.ศรีธาต ุ สำนักงาน
ปลัด 

            

5. โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมชนสามเผา่    

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงาน
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมชน
สามเผ่า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผูท้ี่เชิญ
มาร่วมงานและผูม้าร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์   

20,000 อบต.ศรีธาต ุ สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด. ๐2 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 5  ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1.แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรี
ธาตุ  โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย  คา่วัสดุ
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุ
การเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าปา้ย
โครงการ  ป้ายประชาสมัพันธ์  ป้ายรณรงค์  
ค่าน้ำดื่ม น้ำใช้ในการดำเนินโครงการ  
ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

200,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงไก่และสัตว์น้ำ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม   

30,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด. ๐2 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 5  ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1.แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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. โครงการคลองสวยน้ำใส    เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้จ่ ายในการดำเนิ น
โครงการคลองสวยน้ำใส  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
ในการจัดโครงการ  ค่าป้ายโครงการ  
ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่า
น้ ำดื่ ม  ค่ าจ้ างเหมาบริการ   และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดโครงการ  

30,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

4. โครงการปลูกต้นไม้ในป่า
ชุมชน ป่าต้นน้ำป่า
สาธารณะปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ 

โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดโครงการ  
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่า
ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  
ป้ายรณรงค์  ค่าน้ำดืม่ น้ำใช้ในการ
ดำเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 20,000       
 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐2 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 .ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1.แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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. โครงการจดักิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ   
 

10,000    อบต.ศรีธาต ุ สำนักงาน
ปลัดอบต. 

            

2. โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนตำบล
ศรีธาตุ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลศรีธาตุ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม   

10,000 อบต.ศรธาต ุ สำนักงาน
ปลัดอบต. 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐2 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 .ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1.แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีธาตุ จำนวน 2 แห่ง   
-ค่าอาหารกลางวัน  
-ค่าจัดการเรียนการสอน 
-ค่าหนังสือเรียน 

401,960 อบต.ศรีธาต ุ สำนักงาน
ปลัดอบต. 

            

๔. ค่าอาหารเสรมิ(นม) ค่าอาหารเสรมิ(นม) ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลศรี
ธาตุ จำนวน 2 แห่ง  และโรงเรยีน 
สังกัด สพฐ.(รร.บ้านกอกและรร.บา้น
ห้วยวังปลา) 

574,080 ศพด.กอก/
ศพด.ห้วยวัง
ปลา 
ร.ร.บ้านกอก /
ร.ร.บ้านห้วย
วังปลา 

สำนักงาน
ปลัดอบต. 

            

๕. อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนบ้านกอก 

เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  โรงเรยีนบ้านกอก 

536,000 รร.บ้านกอก สำนักงาน
ปลัดอบต. 

            

 
 

แบบ ผด. ๐2 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 .ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1.แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖. อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 

เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  โรงเรยีนบ้านหว้ยวัง
ปลา 

360,000 รร.บ้านห้วยวัง
ปลา 

             

๗. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ห้วยวังปลา   

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนบ้านหว้ยวัง
ปลา 

35,000 ร.ร.บ้านห้วย
วังปลา 

สำนักงาน
ปลัดอบต. 

            

๘. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
กอก   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าคา่ย
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรยีนและ
ผู้ปกครอง 

60,000 ร.ร.บ้านกอก  สำนักงาน
ปลัดอบต. 

            

๙. โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการวันแม่แห่งชาติ 

๑๐,๐๐๐ ศพด.กอก/
ศพด.ห้วยวัง
ปลา 

สำนักงาน
ปลัดอบต. 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐2 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ   
สังคม และวัฒนธรรม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
7.1.แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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. โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออกโดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดโครงการ  
ค่าวัสดุ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสมัพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ำดืม่ น้ำ
ใช้ในการดำเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  
และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ

20,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า โดยมคี่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน
การจัดโครงการ  ค่าวสัดุ  ค่าป้ายโครงการ  
ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ำดื่ม 
น้ำใช้ในการดำเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมา
บริการ  และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ

35,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 

แบบ ผด. ๐2 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ   
  สังคม และวัฒนธรรม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
7.1.แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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. โครงการหนูน้อยยิ้มใส
ห่างไกลฟันผุ    

ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดโครงการ  ค่า
วัสดุ ค่าปา้ยโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  
ป้ายรณรงค์  ค่าน้ำดืม่ น้ำใช้ในการดำเนิน
โครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่าย
อื่น  ๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 

20,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

4. อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน(สสม.)   

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน(สสม.) 

30,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

5. โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามโครงการตามพระราชดำริ
หมู่บ้านละ 20,000บาท 

60,000 อบต. สำนกังาน
ปลัด 

            

6. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี โดยคำนวณใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขท่ีไดร้ับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

60,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 

แบบ ผด. ๐2 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสงัคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
8.๑ แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

78,000   สำนักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

สำนักงาน
ปลัด 

            

2. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตามกฎหมาย โดยกำหนดอัตราเงิน
สมทบองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ อบต. 

152,290 สำนักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

สำนักงาน
ปลัด 

            

3. เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณไีมส่ามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้ากรณเีร่งด่วนฉุกเฉิน จะ
กำหนดให้มีเงินสำรองเพื่อกรณีที่จำ
เป็นไดต้ามความเหมาะสม 

500,000 สำนักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

สำนักงาน
ปลัด 

            

 

 
 
 

แบบ ผด. ๐2 แบบ ผด. ๐2 



 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ 
ตำบลศรีธาต ุ อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 41230  
โทรศัพท์  ๐๔2-๓๘2072 / โทรสาร ๐๔2-๓๘2072 

 
 


