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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

1.ยุทธศำสตร์ที่กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
9 

 
14.28 

 
3,012,000 

 
12.74 

 
กองช่าง 

รวม 9 14.28 3,012,000 12.74  
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต      
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 4.76 70,000 0.29 ส านักงานปลัด 
    2.3 แผนงานงบกลาง 5 7.93 3,318,400 14.03 ส านักงานปลัด 

รวม 8 12.69 3,451,400 14.59  
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและควำม
สงบเรียบร้อย 

     

   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.17 80,000 0.33 ส านักงานปลัด 
   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 3.17 40,000 0.16 ส านักงานปลัด 

รวม 4 6.34 120,000 0.50  
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุน
พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

     

   4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 5 7.93 210,000 0.88 ส านักงานปลัด 
รวม 5 7.93 210,000 0.88  

 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

     

    5.1 แผนงานการเกษตร 5 7.93 400,000 1.69 ส านักงานปลัด 
รวม 5 7.93 400,000 1.69  

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม      
   6.1 แผนงานการศึกษา 9 14.28 2,145,130 9.07 ส านักงานปลัด 

รวม 9 14.28 2,145,130 9.07  
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข      
  7.1 แผนงานสาธารณสุข 6 9.52 224,890 0.95 ส านักงานปลัด 

รวม 6 9.52 224,890 0.95  
8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร      
   8.1แผนงานบริหารทั่วไป 14 22.22 13,368,380 56.54 ส านักงานปลัด 
   8.4 แผนงานงบกลาง 3 4.76 709,000 2.99 ส านักงานปลัด 

รวม 17 26.98 14,077,380 59.54  
รวมทั้งสิ้น 63 100 23,640,800 100  

 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 9 14.28 3,012,000 113.19 กองช่าง 
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 8 12.69 3,451,400 14.59 ส านักงานปลัด

อบต. 
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและควำม
สงบเรียบร้อย 

4 6.34 120,000 0.50 ส านักงานปลัด
อบต. 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุน
พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

5 7.93 210,000 0.88 ส านักงานปลัด
อบต. 

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

5 7.93 400,000 1.69 ส านักงานปลัด
อบต. 

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 9 14.28 2,145,130 9.07 ส านักงานปลัด
อบต. 

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 6 9.52 224,890 0.95 ส านักงานปลัด
อบต. 

8.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 14 22.22 14,077,380 59.54 ส านักงานปลัด
อบต. 

รวม 63 100 23,640,800 100  
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 1 ยุทธศำสตร์ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม  และยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
ล ำดั
บที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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. โครงการก่อสร้างรั้ว
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีธาตุ  

เป็นค่าก่อสรา้งรั้วส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีธาตุ ขนาด  ยาว 138 เมตร สูง 
3.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ)  

410,000 อบต.
ศรีธาต ุ

 
กองช่าง 

             

2. โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 1.00 ป้าย  (ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ) 

103,000 อบต.
ศรีธาต ุ 

กองช่าง             

3. โครงการปรับปรุง ต่อเติม 
ซ่อมแซม ส านักงานอบต.
ศรีธาต ุ

เป็นค่าต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ 
ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 
93.50 ตารางเมตร พร้อมตดิตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1
ป้าย และป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบแปลนของอบต.ศรีธาตุ)  

456,000 อบต.
ศรีธาต ุ

กองช่าง             

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 1 ยุทธศำสตร์ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม  และยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านกดุน้ าใส หมู่ 
7 (ร้านส.เจรญิการค้า-
ทางหลวง) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายข้าง
ร้าน ส. การคา้ จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ทาง
หลวง หมายเลข 2023 ขนาด กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
เทเฉลียงข้างทาง จ านวน 8.00 ตารางเมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 107 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองขา้งทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 
1.00 เมตร จ านวน 15 ท่อนพรอ้มยาแนว 
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 1.00 ป้าย และป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีธาตุ) 

69,000 หมู่ที่ 
7 

กองช่าง             

 
 
 
  

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 1 ยุทธศำสตร์ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม  และยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1แผนงำนเคหะและชุมชน  

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านค าศรี หมู่ 10 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านค า
ศรี – บึงค าศรี จากถนนคอนกรตีเดิมไปตามถนน
สายบ้านค าศรี–บึงค าศรี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 307 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 921 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.00–0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1.00 
ป้าย และป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลนของอบต.ศรีธาตุ)  

467,000 หมู่ที่ 
10 

กองช่าง             

6. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านห้วยวังปลา 
หมู่ 5 (ห้วยวังปลา-
ประปาค าอ้อ)    

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยวัง
ปลา–ประปาค าอ้อจากถนนเดิมไปตามถนนลูกรัง
สายห้วยวังปลา-ประปาค าอ้อขนาด กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 328 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 984 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.00–0.50 เมตร พร้อมตดิตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 
ป้าย และป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลนของอบต.ศรีธาตุ) 

499,000 หมู่ที่ 
5 

กองช่าง             

แบบ ผด. ๐2 



11 
 

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

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 1 ยุทธศำสตร์ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม  และยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1แผนงำนเคหะและชุมชน   

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านห้วยวังปลา 
หมู่ 5 (ห้วยวังปลา-วัด
ป่า)   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วย
วังปลา – วัดป่า ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
248 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 992 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.00 – 0.50 เมตร พร้อมตดิตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1
ป้าย และป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบแปลนของ อบต.ศรีธาตุ) 

499,000 หมู่ที่ 
5 

กองช่าง             

8. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า สนง.อบต.ศรี
ธาตุ 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ 
ขนาด กว้าง 0.15 เมตร ยาว 56 เมตร ลึก 
0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ) 

70,000 อบต.
ศรีธาต ุ

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐2 



12 
 

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

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 1 ยุทธศำสตร์ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม  และยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 .พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1แผนงำนเคหะและชุมชน  

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำ
ณ 

พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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. 

9. โครงการก่อสร้างลาน 
คสล.เอนกประสงค์ สนง.
อบต.ศรีธาต ุ

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็กอเนกประสงค์ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ 
ขนาด กว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 
60.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,202 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 
1.00 ป้าย และป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีธาตุ)  

439,000 อบต.
ศรีธาต ุ

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม  มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต        
2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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. โครงการประชาคม
การบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อน าข้อมลูมา
จัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม 

20,000 อบต.ศรีธาต ุ ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการส่งเสริมอาชีพ
ต่าง ๆ   

ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ฝึกทักษะอาชีพ
ให้กับประชาชน   
 

40,000 อบต.ศรีธาต ุ ส านักงาน
ปลัด 

            

3. โครงการหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการขยะ       

ด าเนินรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง  โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ  
ค่าวัสดุ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสมัพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดืม่ น้ า
ใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  
และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดโครงการ 

10,000 อบต.ศรีธาต ุ ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม  มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต        
2.2 แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีธาต ุ

2,339,400 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรี
ธาตุ 

960,000   อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีธาต ุ

12,000   อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

4. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลศรีธาต ุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบส าหรับการ
ด าเนินงานของกองทุนหลักประกนั
สุขภาพต าบลศรีธาตุ ตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด   

60,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

5. เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
ศรีธาต ุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนวันละบาทต าบลศรี
ธาตุ    

10,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 6  ยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง  ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชำชนและสำธำรณสมบัติ 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและควำมสงบเรียบร้อย 

3.1แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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. โครงการป้องกันสถาบัน
ส าคัญของชาติเพื่อ
เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ 

การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษ์ไว้
ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่
ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  การจัด
ฝึกอบรม ประชุม ช้ีแจงท าความเข้าใจ 
เพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  
เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชน
ในชุมชน   

50,000 อบต.ศรีธาต ุ ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด    

โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติด ทั้งในส่วนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองหรือ
อุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
บูรณาการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา  

30,000 อบต.ศรีธาต ุ ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 6  ยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง  ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชำชนและสำธำรณสมบัติ 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและควำมสงบเรียบร้อย 
3.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน
อุบัติเหตุและให้บริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่   

20,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน
อุบัติเหตุและให้บริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์   

20,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 4 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  กำรบริกำร กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
        4.1.แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2561 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. โครงการจดัการแข่งขัน

กีฬาสี่วัย   
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดท าโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ 
ค่าใช้จ่ายอื่น 

50,000 อบต.ศรีธาต ุ ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการจดัส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

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

50,000 อบต.ศรีธาต ุ ส านักงาน
ปลัด 

            

3. โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาในเขต 
อบต.ศรีธาตุ   

เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา มอบให้กับ
หมู่บ้าน/ประชาชน ในเขตอบต.ศรีธาต ุ

30,000 อบต.ศรีธาต ุ ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 4 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  กำรบริกำร กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
        4.1.แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2561 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. โครงการจดังานวัน

ผู้สูงอายุ       
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน
โครงการจดังานวันผูสู้งอายุ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  
ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆทีจ่ าเป็น
และเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน 

60,000 อบต.ศรีธาต ุ ส านักงาน
ปลัด 

            

5. โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมชนสามเผา่    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมชน
สามเผ่า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผูท้ี่เชิญ
มาร่วมงานและผูม้าร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์   

20,000 อบต.ศรีธาต ุ ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 5  ยุทธศำสตร์ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5.1.แผนงำนกำรเกษตร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลศรีธาตุ  โดยมคี่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร 
เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  
ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่า
น้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  
ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 

300,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพการลี้ยงวัว  กระบือ 
สุกร เปด็ ไก่และสตัว์น้ า 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม   

20,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 5  ยุทธศำสตร์ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5.1.แผนงำนกำรเกษตร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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. โครงการจัดซื้ออาหาร
สัตว์ 

เพื่อด าเนินการจัดซื้ออาหารสตัว์ วัสดุ
อุปกรณ ์

30,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

4. โครงการคลองสวยน้ าใส    เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้จ่ ายในการด าเนิ น
โครงการคลองสวยน้ าใส  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ในการจัดโครงการ  ค่าป้ายโครงการ  
ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่า
น้ าดื่ ม  ค่ าจ้ างเหมาบริการ   และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดโครงการ  

30,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

5. โครงการปลูกต้นไม้ในป่า
ชุมชน ป่าต้นน้ าป่า
สาธารณะปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 

โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ  
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่า
ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  
ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดืม่ น้ าใช้ในการ
ด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 20,000       
 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 4 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  กำรบริกำร กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 .ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 

6.1.แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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. โครงการจดักิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   
 

10,000    อบต.ศรีธาต ุ ส านักงาน
ปลัดอบต. 

            

2. โครงการจดัสถานท่ีอ่าน
หนังสือท้องถิ่นรักการ
อ่าน 
 

เพื่อจัดสถานท่ีที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรัก
การอ่าน 

10,000 อบต.ศรีธาต ุ ส านักงาน
ปลัดอบต. 

            

3. โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนต าบลศรีธาตุ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนต าบล
ศรีธาตุ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบดว้ย  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม   

10,000 อบต.ศรธาต ุ ส านักงาน
ปลัดอบต. 

            

 
 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 4 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  กำรบริกำร กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 .ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 

6.1.แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีธาตุ จ านวน 2 แห่ง   
-ค่าอาหารกลางวัน  
-ค่าจัดการเรียนการสอน 
-ค่าหนังสือเรียน 

440,610 อบต.ศรีธาต ุ ส านักงาน
ปลัดอบต. 

            

5. ค่าอาหารเสรมิ(นม) ค่าอาหารเสรมิ(นม) ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ 
จ านวน 2 แห่ง  และโรงเรียน สังกัด 
สพฐ.(รร.บ้านกอกและรร.บ้านห้วยวัง
ปลา) 

611,520 ศพด.กอก/
ศพด.ห้วยวัง
ปลา 
ร.ร.บ้านกอก /
ร.ร.บ้านห้วย
วังปลา 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

            

6. อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนบ้านกอก 

เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  โรงเรยีนบ้านกอก 

548,000 รร.บ้านกอก ส านักงาน
ปลัดอบต. 

            

 
 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 4 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  กำรบริกำร กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 .ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 

6.1.แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 

เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  โรงเรยีนบ้านหว้ยวัง
ปลา 

420,000 รร.บ้านห้วยวัง
ปลา 

             

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ห้วยวังปลา   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนบ้านหว้ยวัง
ปลา 

35,000 ร.ร.บ้านห้วย
วังปลา 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

            

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
กอก   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าคา่ย
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรยีนและ
ผู้ปกครอง 

60,000 ร.ร.บ้านกอก  ส านักงาน
ปลัดอบต. 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 3 ยุทธศำสตร์ กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม  มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ   
สังคม และวัฒนธรรม 

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
 

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
7.1.แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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. โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออกโดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ  
ค่าวัสดุ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสมัพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดืม่ น้ า
ใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  
และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ

20,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า โดยมคี่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การจัดโครงการ  ค่าวสัดุ  ค่าป้ายโครงการ  
ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดื่ม 
น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมา
บริการ  และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ

34,890 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 3 ยุทธศำสตร์ กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม  มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ   
สังคม และวัฒนธรรม 

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
 

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
7.1.แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 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. โครงการหนูน้อยยิ้มใส
ห่างไกลฟันผุ    

ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ  
ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสมัพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดืม่ น้ า
ใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  
และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดโครงการ 

20,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

4. อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน(สสม.)   

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุน
การด าเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(สสม.) 

30,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

5. โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุน
การด าเนินงานตามโครงการตาม
พระราชด าริหมู่บา้นละ 20,000บาท 

60,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

6. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี โดยค านวณใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขท่ีไดร้ับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

60,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

แบบ ผด. ๐2 



26 
 

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

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 
ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม  มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน 
8.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

8.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2561 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. เงินเดือนค่าตอบแทน 

(ฝ่ายการเมือง) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน/
ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 

2,052,720 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

ส านักงาน
ปลัด 

            

2. เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ 
(ฝ่ายประจ า) 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น
เพื่อการปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2,428,440 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

ส านักงาน
ปลัด 

            

3. บริหารงานดา้น
ค่าตอบแทนค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

2,298,000 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

ส านักงาน
ปลัด 

            

4. เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ 
(ฝ่ายประจ า) 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น
เพื่อการปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1,835,160 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

กองคลัง             

5. บริหารงานดา้น
ค่าตอบแทนค่าใช้สอย ค่า
วัสดุค่าสาธารณูปโภค
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

509,000 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

กองคลัง             

6. เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ 
(ฝ่ายประจ า) 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น
เพื่อการปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1,044,120 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

กองช่าง             

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 
ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม  มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน 
8.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

8.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2561 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. บริหารงานดา้น

ค่าตอบแทนค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

434,000 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

กองช่าง             

8. เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ 
(ฝ่ายประจ า) 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น
เพื่อการปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1,428,720 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

กอง
การศึกษา 

            

9. บริหารงานดา้น
ค่าตอบแทนค่าใช้สอย ค่า
วัสดุค่าสาธารณูปโภค
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

210,000 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

กอง
การศึกษา 

            

10. เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ 
(ฝ่ายประจ า) 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น
เพื่อการปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

210,720 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

การเกษตร             

11 บริหารงานดา้น
ค่าตอบแทนค่าใช้สอย ค่า
วัสดุค่าสาธารณูปโภค
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

523,000 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

การเกษตร             

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 
ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม  มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน 
8.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

8.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2561 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. 
12 เงินเดือน ค่าตอบแทนและ

สวัสดิการต่างๆ 
(ฝ่ายประจ า) 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น
เพื่อการปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1,044,120 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

กองช่าง             

13 บริหารงานดา้น
ค่าตอบแทนค่าใช้สอย ค่า
วัสดุค่าสาธารณูปโภค
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

434,000 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

กองช่าง             

14. โครงการอบรมและศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี   

อบรม สัมมนาทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และผู้น าชุมชน 
ฯลฯ 

300,000 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

ส านักงาน
ปลัด 

            

15. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน    เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงาน
ประมาณ ดังนี ้

59,000 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด. ๐2 



29 
 

 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 

ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม  มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน 
8.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

8.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2561 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. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์     เพื่อจัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ ดงันี้ 

-คอมพิวเตอร์ส านักงาน 1 เครื่อง 
-เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี   
-เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด800 va 

   35,500      ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีธำตุ  อ ำเภอศรีธำตุ  จังหวัดอุดรธำนี 

ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม  มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน 
8.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

8.2 แผนงำนงบกลำง 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ พ้ืนที่ หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2561 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. เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

59,000   ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

ส านักงาน
ปลัด 

            

2. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามกฎหมาย โดยก าหนดอัตราเงิน
สมทบองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ อบต. 

150,000 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

ส านักงาน
ปลัด 

            

3. เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณไีมส่ามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้ากรณเีร่งด่วนฉุกเฉิน จะ
ก าหนดให้มีเงินส ารองเพื่อกรณีที่จ า
เป็นไดต้ามความเหมาะสม 

500,000 ส านักงาน
อบต.ศรีธาต ุ

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด. ๐2 


