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บทน ำ 

จุดมุ่งหมำยของแผนกำรด ำเนินงำน 

       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน 
โดยเป็นแผนซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 
ของหน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด โดยแผนการด าเนินงานนั้นจะส่งผลดีท าให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานและท าให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย  

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ประจ าปี       
                งบประมาณ พ.ศ.  2562             

2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ  
3.  เพ่ือเป็นการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องมีการประสาน 
      และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
4.  เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  

 
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 
       จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๗  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 
       1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   หน่วยราชการส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค     รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ   ที่ต้องการด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน   เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
       2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน   และตอ้งปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถแยกรำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนได้ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่  1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
       คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนิน การจริง
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  
และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ  
 

ขั้นตอนที่  2  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
       คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
       ส่วนที่ 1  บทน า 
             -  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

1.  บทน า  
2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
4.   ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  

       ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ /กิจกรรม 
             -  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

1.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  
2.  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  

 
  ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 
 
       1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือประกาศใช้ การประกาศใช้แผนการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบล เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้
ทราบและสามารถตรวจสอบได้  

2.  ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือ
ได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกจิ   หรือหน่วยงานอื่นๆท่ี
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   การขยายเวลาการจัดท าและ 
การแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3. แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร งาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็น
เครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า 
ดังนี้ 
              1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
              2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรืองบประมาณจ่ายขาดเงิน   
                       สะสมแล้ว 
              3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ 
                       ด าเนินงานจริง 
              4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง 
             ส่วนท้องถิ่น  
 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

       เป็นการรวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ จึงสามารถบอกถึงช่วง
ระยะเวลาที่จะจัดท ากิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ ท าให้สะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการที่ก าหนดไว้  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-4- 

 
บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
สอดคล้องตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   จ านวน      ๙      โครงการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ              จ านวน      ๑      โครงการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม                        จ านวน     58      โครงการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ    จ านวน    43       โครงการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน       3       โครงการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร                จ านวน       5       โครงการ 

 
รวมทั้งสิ้น     ๑๑๙    โครงกำร 

 



ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
      คิดเปน็ร้อยละของ     

 โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน ๖ 5.08 1,844,120 4.5 กองช่าง

รวม ๖ 5.08 1,844,120 4.5

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.84 20,000 0.04 ส านักปลัด

รวม 1 0.84 20,000 0.04

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     3.1  แผนงานสาธารสุข ๓๔ 28.81 220,000 0.53 กองช่าง
     3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 5.93 180,000 0.43 กองสวสัดิการฯ

     3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 2.54 16,892,400 41.25 กองสวสัดิการฯ

     3.4  แผนงานการศึกษา 14 11.86 6,344,750 15.49 กองการศึกษาฯ

รวม ๕๘ 49.15 23,637,150 57.73

      

๕

บญัชีโครงการสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าป ี พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร



ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
      คิดเปน็ร้อยละของ     

      โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

     4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 11 9.32 1,135,000 2.77 ส านักปลัด

     4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 0.84 65,000 0.15 กองคลัง

     4.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 3.38 550,000 1.34 ส านักปลัด(ปภ.)

     4.4  แผนงานสาสธารณสุข 1 0.84 788,900 1.92 ส านักปลัด(สาธารณสุข)

     4.5  แผนงานการศึกษา 2 1.69 453,500 1.1 กองการศึกษาฯ

     4.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.84 60,000 0.14 กองสวสัดิการฯ

     4.7  แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.54 260,000 0.63 กองช่าง

     4.4  แผนงานงบกลาง 4 3 694,330 1.69 ส านักปลัด

รวม 27 22.88 4,006,730 9.79

แผนการด าเนินงานประจ าป ี พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๖

บญัชีโครงการสรุปโครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
      คิดเปน็ร้อยละของ     

 โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5.1  แผนงานสาธารณสุข ๓ 2.54 105,000 0.26 ส านักปลัด (สาธารณสุข)

รวม ๓ 2.54 105,000 0.26

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร      
     6.1  แผนงานการเกษตร 5 4.23 55,000 0.13 ส านักปลัด(เกษตร)

รวม 5 4.23 55,000 0.13
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ประสานโครงการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ประสานโครงการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร) 2 1.69 9,040,000 22.08 กองช่าง
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
สกลนคร) 1 0.84 1,980,000 4.83 กองช่าง

รวม 3 2.53 11,020,000 26.92

๗

บญัชีโครงการสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าป ี พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร



ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
      คิดเปน็ร้อยละของ     

 โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (ครุภณัฑ์)
     4.1  แผนงานบริหารทั่วไป ๒ 1.69 14,900 0.03 ส านักปลัด 
     4.2  แผนงานบริหารทั่วไป 5 4.23 38,000 0.09 ส านักปลัด (กองคลัง)

    4.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 2.54 120,000 0.29 ส านักปลัด (ปภ.)

    4.4  แผนงานการศึกษา 5 4.23 50,700 0.12 กองการศึกษาฯ

    4.5  แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.84 30,000 0.07 กองช่าง

รวม ๑๖ 13.53 253,600 0.62

รวมทัง้สิ้น 118 100 40,941,600 100

แผนการด าเนินงานประจ าป ี พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๘

บญัชีโครงการสรุปโครงการ/กิจกรรม



 9

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๑ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการวางท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่
 ๑,๖,๑๑

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา 
บ้านกุดไห หมู่ที่ ๑.๖,๑๑ โดยท า
การวางท่อเมน ท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง
 ๒,๖๖๕ เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลกุดไห เลขที่ ๑/
๒๕๖๒

400,000 บ้านกุดไห  
หมู่ที่ ๑,๖,๑๑

กองช่าง

๒ โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแยก 2218 - 
บ้านกุดไห บ้านกุดไห 
 หมู่ที่ 11

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแยก 2218 - บ้านกุดไห
 บ้านกุดไห  หมู่ที่ 11  ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ 
เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร
 หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๓๓๐  ตารางเมตร  ตามแบบ
เทศบาลต าบลกุดไห เลขที่ ๒/
๒๕๖๒

๒๐๑,๐๐๐ บ้าน    กุดไห 
 หมู่ที่ ๑๑

กองช่าง

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



10

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๑ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๓ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักถนน สปก.สาย 
สน.07202 บ้านง้ิว -
 บ้านค้อใหญ่ บ้านค้อ
ใหญ่ หมู่ที่ ๔

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักถนน สปก.สาย สน.
07202 บ้านง้ิว - บ้านค้อใหญ่ 
บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔  โดยท าการ
วางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น3 
ขนาด ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก 
ความยาวรวม ๑๐๐ เมตร   ตาม
แบบเทศบาลต าบลกุดไห เลขที่ 
๓/๒๕๖๒

๔๘๔,๗๐๐ บ้านค้อใหญ่  
หมู่ที่ ๔

กองช่าง

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๔ โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวทาง
ลูกรังแยกถนน สปก.
สาย สน.07216 - 
บ้านง้ิวเชื่อมถนนบ้าน
ง้ิว - บ้านบัว บ้านง้ิว 
หมู่ที่ ๒

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวทางลูกรังแยก
ถนน สปก.สาย สน.07216 - 
บ้านง้ิวเชื่อมถนนบ้านง้ิว - บ้านบัว
 บ้านง้ิว หมู่ที่ ๒  ผิวจราจรลูกรัง
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
พร้อมท่อระบายน้ า มอก.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร 
จ านวน ๖ ท่อน หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตาราง
เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลกุด
ไห เลขที่ ๔/๒๕๖๒

๔๑,๐๐๐ บ้านง้ิว  หมู่ที่ ๒ กองช่าง



11

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๑ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๕ โครงการปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวทาง
ลูกรังถนนสายแยก 
2218 - คลอง
ชลประทาน บ้านค้อ
ใหญ่ หมู่ที่ ๗

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทาง
สาธารณะเป็นผิวทางลูกรังถนน
สายแยก 2218 - คลอง
ชลประทาน บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๗ 
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว
 ๑,๐๐๐ เมตร  หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตาราง
เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลกุด
ไห เลขที่ ๕/๒๕๖๒

๔๙๒,๐๐๐ บ้านค้อใหญ่   
  หมู่ที่ ๗

กองช่าง

๖ อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
สกลนคร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสกลนคร ในการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าและติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่างตามมุมมืดในเขตต าบลกุดไห 
 หมู่ที่ ๑-๑๑

๒๒๕,๔๒๐ พื้นที่ต าบลกุด
ไห

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๑๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๒ ดา้นเศรษฐกิจ

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มผ้าย้อม
คราม

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรม ส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มผ้าย้อมคราม

20,000 หมู่ที ่๑ - 
๑๑

กองสวัสดิการ

     

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

  ๒.๑ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๑๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ โครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาล
ในชุมชน หมู่ที่ ๑

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๑ ตามโครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาลในชุมชน 
หมู่ที่ ๑

๑๐,๐๐๐ บา้นกุดไห  
หมู่ที่ ๑

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑

๒ โครงการรณรงค์
แก้ไขปญัหายา
เสพติด หมู่ที่ ๑

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๑ ตามโครงการรณรงค์
แก้ไขปญัหายาเสพติด หมู่ที่ ๑

๕,๐๐๐ บา้นกุดไห  
หมู่ที่ ๑

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑

๓ โครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่ 
หมู่ที่ ๑

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๑ ตามโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่  หมู่ที่ ๑

๕,๐๐๐ บา้นกุดไห  
หมู่ที่ ๑

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๑๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๔ โครงการการ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 
หมู่ที ่๒

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ที ่๒ ตามโครงการ
การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน หมู่ที ่๒

๖,๐๐๐ บ้านง้ิว  
หมู่ที ่๒

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่๒

๕ โครงการ
รณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด
 หมู่ที ่๒

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ที ่๒ ตามโครงการ
รณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด หมู่ที ่๒

๘,๐๐๐ บ้านง้ิว  
หมู่ที ่๒

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่๒

๖ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก  หมู่ที่ ๒

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๒ ตามโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก  หมู่ที่ ๒

6,000 บา้นง้ิว  หมู่
ที่ ๒

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๒

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๑๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๗ โครงการควบคุม
หนอนพยาธ ิหมู่ที่
 ๓

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๓ ตามโครงการควบคุม
หนอนพยาธ ิ หมู่ที่ ๓

๕,๐๐๐ บา้นกลาง  
หมู่ที่ ๓

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๓

๘ โครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่ 
หมู่ที่ ๓

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๓ ตามโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่ หมู่ที่ ๓

๕,๐๐๐ บา้นกลาง  
หมู่ที่ ๓

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๓

๙ โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด หมู่ที่ ๓

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๓ ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด  หมู่ที่
 ๓

10,000 บา้นกลาง  
หมู่ที่ ๓

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๓

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๑๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑๐ โครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาล
ในชุมชน หมู่ที่ ๔

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๔ ตามโครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาลในชุมชน  
หมู่ที่ ๔

๕,๐๐๐ บา้นค้อใหญ่ 
 หมู่ที่ ๔

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๔

๑๑ โครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่ 
หมู่ที่ ๔

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๔ ตามโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่ หมู่ที่ ๔

๕,๐๐๐ บา้นค้อใหญ่ 
 หมู่ที่ ๔

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๔

๑๒ โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด หมู่ที่ ๔

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๔ ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด  หมู่ที่
 ๔

10,000 บา้นค้อใหญ่ 
 หมู่ที่ ๔

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๔

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๑๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑๓ โครงการพฒันา
ระบบสุขภาพใน
โรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ ๕

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๕ ตามโครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาลในโรงเรียน
และชุมชน  หมู่ที่ ๕

๕,๐๐๐ บา้นค้อน้อย 
 หมู่ที่ ๕

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๕

๑๔ โครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่ 
หมู่ที่ ๕

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๕ ตามโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่ หมู่ที่ ๕

5,000 บา้นค้อน้อย 
 หมู่ที่ ๕

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๕

15 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด หมู่ที่ ๕

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๕ ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด  หมู่ที่
 ๕

10,000 บา้นค้อน้อย 
 หมู่ที่ ๕

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๕

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๑๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑๖ โครงการการ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน หมู่ที่
 ๖

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๖ ตามโครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๖

๗,๐๐๐ บา้นกุดไห  
หมู่ที่ ๖

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๖

17 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด หมู่ที่ ๖

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๖ ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด  หมู่ที่
 ๖

6,000 บา้นกุดไห  
หมู่ที่ ๖

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๖

18 โครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาล
ในชุมชน หมู่ที่ ๖

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๖ ตามโครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาลในชุมชน  
หมู่ที่ ๖

7,000 บา้นกุดไห  
หมู่ที่ ๖

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๖

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๑๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑๙ โครงการการ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน หมู่ที่
 ๗

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๗ ตามโครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๗

๗,๐๐๐ บา้นค้อใหญ่ 
 หมู่ที่ ๗

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๗

20 โครงการการ
ปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็ก หมู่ที่
 ๗

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๗ ตามโครงการการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก  หมู่ที่ ๗

7,000 บา้นค้อใหญ่ 
 หมู่ที่ ๗

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๗

21 โครงการส่งเสริม
โภชนาการ
ส าหรับแม่และเด็ก
 หมู่ที่ ๗

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๗ ตามโครงการส่งเสริม
โภชนาการส าหรับแม่และเด็ก
   หมู่ที่ ๗

6,000 บา้นค้อใหญ่ 
 หมู่ที่ ๗

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๗

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๒๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๒๒ โครงการการ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน หมู่ที่
 ๘

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๘ ตามโครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๘

๗,๐๐๐ บา้นกลาง  
หมู่ที่ ๘

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๘

23 โครงการการ
ปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็ก หมู่ที่
 ๘

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๘ ตามโครงการการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก  หมู่ที่ ๘

7,000 บา้นกลาง  
หมู่ที่ ๘

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๘

24 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก หมู่ที่ ๘

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๘ ตามโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก   หมู่ที่ ๘

6,000 บา้นกลาง  
หมู่ที่ ๘

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๘

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๒๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๒๕ โครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาล
ในวดัและชุมชน 
หมู่ที่ ๙

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๙ ตามโครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาลในวดัและ
ชุมชน  หมู่ที่ ๙

๕,๐๐๐ บา้นค้อน้อย 
 หมู่ที่ ๙

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๙

26 โครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่ 
หมู่ที่ ๙

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๙ ตามโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่ หมู่ที่ ๙

5,000 บา้นค้อน้อย 
 หมู่ที่ ๙

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๙

27 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด หมู่ที่ ๙

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๙ ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด  หมู่ที่
 ๙

10,000 บา้นค้อน้อย 
 หมู่ที่ ๙

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๙

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๒๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๒๘ โครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาล
ในวดัและชุมชน 
หมู่ที่ ๑๐

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๑๐ ตามโครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาลในวดัและ
ชุมชน  หมู่ที่ ๑๐

๕,๐๐๐ บา้นกลาง 
หมู่ที่ ๑๐

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑๐

29 โครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่ 
หมู่ที่ ๑๐

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๑๐ ตามโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่ หมู่ที่ ๑๐

5,000 บา้นกลาง 
หมู่ที่ ๑๐

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑๐

30 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด หมู่ที่ 
๑๐

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๑๐ ตามโครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายาเสพติด  
หมู่ที่ ๑๐

10,000 บา้นกลาง 
หมู่ที่ ๑๐

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑๐

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๒๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๓๑ โครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ ๑๑

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๑๑ ตามโครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาลในโรงเรียน
และชุมชน  หมู่ที่ ๑๑

๕,๐๐๐ บา้นกุดไห 
หมู่ที่ ๑๑

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑๑

32 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก หมู่ที่ ๑๑

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๘ ตามโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก   หมู่ที่ ๘

5,000 บา้นกุดไห 
หมู่ที่ ๑๑

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑๑

33 โครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่ 
หมู่ที่ ๑๑

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่
 ๑๑ ตามโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่ หมู่ที่ ๑๑

5,000 บา้นกุดไห 
หมู่ที่ ๑๑

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑๑

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๒๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๓๔ โครงการ
รณรงค์และ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด หมู่ที ่๑๑

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ที ่๑๑ ตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  หมู่ที ่๑๑

5,000 บ้านกุดไห
 หมู่ที ่๑๑

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่

๑๑

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๒๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ โครงการอบรม
เยาวชนหา่งไกลยา
เสพติด

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมเยาวชน
หา่งไกลยาเสพติด

๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

๒ โครงการวนัผู้สูงวยั
เปน็หลักชัยของ
ครอบครัว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการวนัผู้สูงวยัเปน็หลัก
ชัยของครบครัว

๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

๓ โครงการสนับสนุน
 ส่งเสริมวนัผู้
พกิารสากล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุน ส่งเสริม
วนัผู้พกิารสากล

๑๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

๔ โครงการส่งเสริม-
สนับสนุนพฒันา
ศักยภาพสตรี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริม-สนับสนุน
พฒันาศักยภาพสตรี

๑๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๒ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๒๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๕ โครงการกุดไห
ต าบลน่าอยู่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการกุดไหต าบลน่าอยู่

๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

6

โครงการถ่ายทอด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงสู่
แนวทางปฏบิติั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการถ่ายทอดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงสู่แนวทาง
ปฏบิติั

20,000 หมู่ที่ ๑ - ๑๑ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

7 โครงการพฒันา
ศักยภาพผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการพฒันาศักยภาพผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

20,000 หมู่ที่ ๑ - ๑๑ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๒ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๒๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ เบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ

๑๑,๗๓๘,๔๐๐ ผู้สูงอายุใน
เขตต าบล

กุดไห

กองสวัสดิการฯ

๒ เบีย้ยังชีพผู้พิการ เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพ
ผู้พิการ

๕,๑๓๖,๐๐๐ ผู้พิการใน
เขตต าบล

กุดไห

กองสวัสดิการฯ

๓ เบีย้ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

๑๘,๐๐๐ ผู้ป่วย
เอดส์ใน

เขตต าบล
กุดไห

กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๒๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ โครงการ
ทุนการศึกษาแก่
เด็กนักเรียน 
นักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาส

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการทุนการศึกษาแก่
เด็กนักเรียน นักศึกษา
และผู้ด้อยโอกาส

๑๒๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑ - 
๑๑

แผนงาน
การศึกษา

๒ โครงการแสดง
ผลงานทาง
วิชาการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ

๑๒,๐๐๐ หมู่ที ่๑ - 
๑๑

แผนงาน
การศึกษา

๓ โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

๒๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑ - 
๑๑

แผนงาน
การศึกษา

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๔ แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๒๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๔ โครงการกีฬาต้าน
ยาเสพติด

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขันกีฬา กีฬา
พื้นฐานและกีฬาอื่นๆ

๑๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ แผนงานศาสนา 
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

๕ โครงการแข่งขัน
กีฬาระดับก่อนวยั
เรียน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขันกีฬาระดับ
ก่อนวยัเรียน

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ แผนงานศาสนา 
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

๖ โครงการแข่งขัน
สวดมนต์หมู่
ท านองสรภญัญะ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่
ท านองสรภญัญะ

๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ แผนงานศาสนา 
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

๗ โครงการแข่งขัน   
  ฟตุซอล"รวม
พลังสร้างสุขภาพ
ที่ดี"

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการ แข่งขันฟตุซอล"
รวมพลังสร้างสุขภาพดี"

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ แผนงานศาสนา 
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๔ แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๓๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๘ โครงการจัด
กิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา

๔๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑ - 
๑๑

แผนงานศาสนา
 วัฒนธรรม

และนันทนาการ

๙ โครงการธรรม
สัญจร

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการธรรมะสัญจร

๑๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑ - 
๑๑

แผนงานศาสนา
 วัฒนธรรม

และนันทนาการ

๑๐ โครงการอาหาร
กลางวัน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพืน้ทีต่ าบลกุดไห

๘๔๗,๗๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขตพืน้ที่

ต าบลกุดไห

แผนงาน
การศึกษา

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๔ แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๓๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑๑  โครงการอาหาร
เสริม(นม)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอาหารเสริม(นม)

๑,๗๕๓,๓๔๐ ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กและ
โรงเรียนใน
เขตพื้นที่

ต าบลกุดไห

แผนงานการศึกษา

๑๒ โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา เงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

๒๙๔,๑๐๐ ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กใน
เขตพื้นที่

ต าบลกุดไห

แผนงานการศึกษา

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๔ แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



      
๓๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑๓ โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกแห่ง  จัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
(๓-๕ ปี)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกแห่ง  จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (๓-๕ ป)ี

๑๐๙,๖๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต

พื้นที่ต าบล   
กุดไห

แผนงานการศึกษา

14 เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใน
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านกุดไห,โรงเรียนบ้านกลางผดุง
ราษฎร์วิทยา,โรงเรียนบ้านค้อน้อย
และโรงเรียนบ้านค้อใหญ่

2,968,000
โรงเรียนบ้าน
กุดไห,
โรงเรียนบ้าน
กลางผดุง
ราษฎร์วิทยา,
โรงเรียนบ้าน
ค้อน้อยและ
โรงเรียนบ้าน
ค้อใหญ่

แผนงานการศึกษา

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๓.๔ แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



 ๓๓ ผด ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกต้ัง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกต้ัง

๔๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

๒ โครงการคุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการคุณธรรมจริยธรรม

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

๓ โครงการเทศบาล
กุดไหสัญจร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการเทศบาลกุดไหสัญจร

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

๔ โครงการ
ปรับเปล่ียนเพื่อ
ประหยัดพลังงาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการปรับเปล่ียนเพื่อ
ประหยัดพลังงาน

๒๐,๐๐๐ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๔.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๓๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

      ๕ โครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกับพรบ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและ
กฏหมายเบื้องต้น
ส าหรับประชาชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและกฏหมาย
เบื้องต้นส าหรับประชาชน

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

๖ สนับสนุน
โครงการวนั
ทอ้งถิ่นไทย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนโครงการวนัทอ้งถิ่น
ไทย

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

๗ โครงการติดตาม
และประเมินผล
แผนพฒันาส่ีปี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาส่ีปี

๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๔.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



 
๓๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๘ โครงการเปล่ียนแปลง
 เพิ่มเติม แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑ 
ต าบลกุดไห

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

9 อุดหนุนส านักงาน
เทศบาลต าบล      
กุดบาก เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาล

ต าบลกุดบากตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการณ์ร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อ าเภอ   กุดบาก  
จังหวัดสกลนคร

35,000 เทศบาลต าบล
กุดบาก

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

 

      
 

  

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๔.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๓๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
    ๔.๕ แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการจ้าง
แรงงาน
บคุคลภายนอก
เพื่อปฏบิติัหน้าที่
เปน็ผู้ช่วยใน
ภารกิจต่างๆที่อยู่
ในความ
รับผิดชอบ
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติั
หน้าที่เปน็ผู้ช่วยในภารกิจ
ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ
แผนงานบริหารงานทวัไป 
เช่น งานดูแลรักษาความ
สะอาดในอาคาร , งานดูแล
รักษาความสะอาดและ
บ ารุงรักษาสถานที่  สนาม
หญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ 
ภายในบริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลกุดไห

605,000 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลกุดไห

ส านักปลัด

  

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

      ๑ โครงการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการ ข่าว
บริการทัวไป  
ประชาสัมพันธ์
ทางเคร่ือง
กระจายเสียง
ทางไกลชนิดไร้
สาย

เพือ่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ ข่าว
บริการทัวไป  โดยการ
ประชาสัมพันธ์ทางเคร่ือง
กระจายเสียงทางไกลชนิด
ไร้สาย

 - หมู่ที ่๑-
๑๑ ต าบล

กุดไห

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

(ส านักปลัด)

 

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ส าหรับโครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๔.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๓๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ โครงการ
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

๖๕,๐๐๐ หมู่ที ่๑-
๑๑ ต าบล

กุดไห

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

(กองคลัง)

๔.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร



๓๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ โครงการด าเนินการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันส าคัญต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวัน
ส าคัญต่างๆ

๓๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑ 
ต าบลกุดไห

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

๒ โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังและเตรียม
ป้องกันไฟป่า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์เฝ้าระวังและเตรียมป้องกัน
ไฟป่า

๑๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑ 
ต าบลกุดไห

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

๓  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและซ้อม
แผนวิธีการดับเพลิง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผน
วิธีการดับเพลิง

๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑ 
ต าบลกุดไห

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

            

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร



๔๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
    ๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๔ โครงการจ้าง
แรงงาน
บคุคลภายนอก
เพื่อปฏบิติัหน้าที่
เปน็ผู้ช่วยใน
ภารกิจต่างๆที่อยู่
ในความ
รับผิดชอบ
แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อ
ปฏบิติังานในกิจการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั

๔๗๐,๐๐๐ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลกุดไห

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 
(ส านักปลัด)

 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร



๔๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
    ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ โครงการจ้าง
แรงงาน
บคุคลภายนอก
เพื่อปฏบิติัหน้าที่
เปน็ผู้ช่วยใน
ภารกิจต่างๆที่อยู่
ในความ
รับผิดชอบ
แผนงาน
สาธารณสุข

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อ
ปฏบิติังานระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน , งานรักษาความ
สะอาดในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลกุดไห

๗๘๘,๙๐๐ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข 
(ส านักปลัด)

 

 

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๔๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
    ๔.๔ แผนงานการศึกษา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ โครงการจ้าง
แรงงาน
บคุคลภายนอก
เพื่อปฏบิติัหน้าที่
เปน็ผู้ช่วยใน
ภารกิจต่างๆที่อยู่
ในความ
รับผิดชอบของ
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อ
ปฏบิติังานรักษาความสะอาด
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล
กุดไห

๑๓๘,๘๐๐     ศูนย์
พฒันาเด็ก

เล็กต าบลกุด
ไห

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๔๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๒ โครงการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
หลังคาและฝ้า
เพดานของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านค้อน้อย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมหลังคาและฝ้า
เพดานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านค้อน้อย หมู่ที่
 ๕

๓๑๔,๗๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
บ้านค้อ
น้อย

แผนงาน
การศึกษา

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๔.๔ แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



๔๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
    ๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ โครงการจ้าง
แรงงาน
บคุคลภายนอก
เพื่อปฏบิติังาน
ธรุการที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อ
ปฏบิติังานด้านงานธรุการ 
จ านวน  ๑  คน

๖๐,๐๐๐ ส านักงาน
เทศบาล
ต าบล    กุด
ไห

กองสวัสดิการฯ

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



45

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ดา้นการบริหารจัดการ
    ๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการจ้างแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยในภารกิจต่างๆ
ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ช่วยในภารกิจต่างๆที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองช่าง

200,000 หมู่ที่ ๑-๑๑  
ต าบล  กุดไห

กองช่าง

2 ค่าใช้จ่ายในการวาง
และปรับปรุงผังเมือง
รวมเมือง/ชุมชนและ
วางผังเมืองชุมชนฯ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
และวางผังเมืองชุมชนฯ

10,000 หมู่ที่ ๑-๑๑  
ต าบล  กุดไห

กองช่าง

3 ค่าจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้าง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 
และโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562

50,000 หมู่ที่ ๑-๑๑  
ต าบล  กุดไห

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร



๔๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

ล าดบัที่
โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
 / งบประมาณ พ้ืนที่

หน่วย
ด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ เงินสมทบ
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
กุดไห

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสมทบหลักประกัน
สุขภาพต าบลกุดไห

๒๔๐,๑๘๐ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

๒ ค่าบ ารุง
สันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสมทบหลักประกัน
สุขภาพต าบลกุดไห

34,480 สันนิบาต
เทศบาล

แห่ง
ประเทศ

ไทย

แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๔.๑ แผนงานงบกลาง



๔๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

ล าดบัที่
โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
 / งบประมาณ พ้ืนที่

หน่วย
ด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๓ เงินสมทบกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
สมทบกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น

๔๑๒,๐๑๐ กบท. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

๔ เงินสมทบกองทนุ
ส ารองเล้ียงชีพ
ส าหรับ
ลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
สมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพ
ส าหรับลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ

7,660 กสจ. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๔.๑ แผนงานงบกลาง



๔๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ดา้นทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ โครงการ
อาสาสมัคร
ทอ้งถิ่นรักษโ์ลก 
(อถล.)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอาสาสมัครทอ้งถิ่น
รักษโ์ลก (อถล.)

๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข

๒ โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัด
แยกขยะที่ต้นทาง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง

๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข

๓ โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรค
พษิสุนัขบา้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้

๔๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข



๔๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการเกษตร
                                                                       -

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ โครงการจัดท า
แผนพฒันา
เศรษฐกิจพอเพยีง
ทอ้งถิ่น(ด้าน
การเกษตรและ
แหล่งน้ า)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดท าแผนพฒันา
เศรษฐกิจพอเพยีงทอ้งถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)

๑๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงานการเกษตร

๒ โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏบิติัการ 
หลักสูตรเทคนิค
การส ารวจวนิิจฉัย
ศัตรูพชืที่ส าคัญ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการ หลักสูตรเทคนิค
การส ารวจวนิิจฉัยศัตรูพชืที่
ส าคัญ

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงานการเกษตร

๓ โครงการส่งเสริม
การใช้สารชีว
ภณัฑ์ปอ้งกันและ
ก าจัด    ศัตรูพชื

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมการใช้สาร
ชีวภณัฑ์ปอ้งกันและก าจัด
ศัตรูพชื

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงานการเกษตร

๖.๑ แผนงานการเกษตร
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



๕๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๖ ดา้นการเกษตร
                                                                       -

ล าดบัทีโ่ครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๔ โครงการ
ส่งเสริมการ
เล้ียงสัตว์ 
(หลักสูตรการ
เล้ียงไก่ด าภูพาน
,หมูด าภูพาน
,และวัวด าภู
พาน)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมการ
เล้ียงสัตว์ (หลักสูตรการ
เล้ียงไก่ด าภูพาน,หมูด าภู
พาน,และวัวด าภูพาน)

๑๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑-
๑๑ ต าบล

กุดไห

แผนงาน
การเกษตร

๕ โครงการปลูก
ต้นไม้

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการปลูกต้นไม้

๑๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑-
๑๑ ต าบล

กุดไห

แผนงาน
การเกษตร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖.๑ แผนงานการเกษตร
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร



๕๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
                                                                        - 

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ เคร่ืองโทรสาร 
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา

 เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร 
แบบใช้กระดาษธรรมดา  
จ านวน  ๑  เคร่ือง

๑๘,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

ส านักปลัด

๒ เคร่ืองขัดพืน้ เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองขัดพืน้  
จ านวน  ๑  เคร่ือง

๒๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

ส านักปลัด

      

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ผด ๐๒/๑



๕๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
                                                                        - 

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๓ โต๊ะท างาน. เพือ่จัดซ้ือโต๊ะท างาน  
ขนาด 1,524 X 762 X
 759 มม. จ านวน 1 หลัง

๖,๙๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

กองคลัง

๔ ชั้นเก็บแฟ้ม 40 
ช่อง

เพือ่จัดซ้ือชั้นเก็บแฟ้ม 40
 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 
900 X 300 X 1,750 
มม.จ านวน ๒ หลัง

๘,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

กองคลัง

พ.ศ.๒๕๖๒

ผด ๐๒/๑

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 
พ.ศ.๒๕๖๑



๕๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
                                                                        - 

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๕ ตู้เหล็กบานเล่ือน
กระจก ขนาด 4 ฟุต

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กบาน
เล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต
 จ านวน  ๑  หลัง

๓,๙๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

กองคลัง

๖ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเล่ือนทึบ 
ขนาด  4  ฟุต

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเล่ือนทึบ 
ขนาด  4  ฟุต  จ านวน ๑
 หลัง

๓,๒๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

กองคลัง

๗ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ส านักงาน

เพือ่จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า  19  นิ้ว)  
จ านวน  ๑  เคร่ือง

๑๖,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

กองคลัง

      

ผด ๐๒/๑

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



                         ๕๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
                                                                        - 

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๘ เรือไฟเบอร์กลาส 
พร้อมติดต้ัง
เคร่ืองยนต์

เพือ่จัดซ้ือเรือไฟเบอร์
กลาส พร้อมติดต้ัง
เคร่ืองยนต์  จ านวน ๑ ล า

๕๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

ส านักปลัด (ปภ.)

๙ เล่ือยโซ่ยนต์ เพือ่จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์  
จ านวน  ๑ เคร่ือง

๔๒,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

ส านักปลัด (ปภ.)

๑๐ แม่แรงตะเฆ่ เพือ่จัดซ้ือแม่แรงตะเฆ ่ 
ขนาด  ๕  ตัน  จ านวน  ๑
  ตัว

๒๘,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

ส านักปลัด (ปภ.)

            

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ผด ๐๒/๑



๕๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
                                                                        - 

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑๑ พัดลมติดฝาผนัง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกลาง

เพือ่จัดซ้ือพัดลมติดฝาผนัง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ค้อน้อย ขนาดใบพัด ๑๖ 
นิ้ว ปรับความแรงลมได้
อย่างน้อย ๓ ระดับ 
จ านวน ๖ ตัว

๙,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

กลาง

กองการศึกษา

๑๒ ตู้เก็บเอกสารเหล็ก
 ชนิด ๒ บาน 
(มอก.) ศพด.ค้อน้อย

เพือ่จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
เหล็ก ชนิด ๒ บาน (มอก.)
 ศพด.ค้อน้อย  จ านวน ๑
 หลัง

๕,๕๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ค้อน้อย

กองการศึกษา

๑๓ เคร่ืองพิมพ์ชนิดฉีด
หมึก

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด
ฉีดหมึก  (ศพด.บ้านกลาง
 , กุดไห) จ านวน  ๒  
เคร่ือง

๑๔,๒๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
กลาง,กุดไห

กองการศึกษา

 รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ผด ๐๒/๑



๕๘ ผด ๐๒/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑๔ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
 AII in one ต้ังโต๊ะ

เพือ่จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ AII in one 
ต้ังโต๊ะ (ศพด.ค้อน้อย) 
จ านวน  ๑  เคร่ือง

๑๗,๐๐๐ ศพด.   ค้อ
น้อย

กองการศึกษา

๑๕ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า
 ขนาด 800 VA

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
(ศพด.ค้อน้อย) จ านวน  ๒
  เคร่ือง

๕,๐๐๐ ศพด.   ค้อ
น้อย

กองการศึกษา

๑๖ โคมไฟฟ้าส่องสว่าง เพือ่จัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง

๓๐,๐๐๐ พืน้ทีต่ าบล
กุดไห

กองช่าง

      

 รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒



๕๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๑ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
 

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม / งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

โครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ ก่อสร้างถนนคสล.
สายโคกท าเล แยก
ทางหลวง ๒๒๑๘-
เชื่อมถนนโยธาธิ
การ สาย สน 
๒๐๐๓

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร
 หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
 ๐.๕๐ เมตรหรือพืน้ทีผิ่ว
จราจรไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐
 ตร.ม.

๖,๐๔๐,๐๐๐ ต าบลกุดไห-
ต าบลหนอง
บวั-ต าบลกุด

บาก

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

๒ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านกลาง
 หมู่ที ่๑๐ - บ้าน
สุวรรณคาม 
อ าเภอคมน้ าอูน

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร

๓,๐๐๐,๐๐๐ ต าบลกุดไห-ต าบล
สุวรรณคาม

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

      

ผ ๐๓
รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว  

๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

(ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)



           
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  256๒  

                                                                                                                              
   
  ด้วย   เทศบาลต าบลกุดไห  ได้จัดท าแผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  256๒    
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
  ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๗   เทศบาล
ต าบลกุดไห  จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  256๒  ของเทศบาลต าบล  
กุดไหให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ 

 
            ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒  ตุลาคม   พ.ศ. 25๖๒ 

 

 
 
                                                   (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 

 นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


