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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.  2563             

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  
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บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 
สอดคล้องตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   จ านวน      8      โครงการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม                        จ านวน     39      โครงการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ    จ านวน    31       โครงการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน       5      โครงการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร                จ านวน       6       โครงการ 

 
รวมทั้งสิ้น     ๑07    โครงกำร 
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ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
      คิดเปน็ร้อยละของ     

 โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน ๘ 7.4 11,064,000  กองช่าง
รวม ๘ 7.4 11,064,000  

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๒.๑  แผนงานการศึกษา ๑๔ 13 7,881,640  กองการศึกษาฯ
     ๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 22 20.5 220,000  ส านักปลัด

    ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 2.8 17,760,000  กองสวสัดิการสังคม

      

รวม ๓๙  25,861,640  

      

บญัชีโครงการสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าป ี พ.ศ.  2563

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร



ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
      คิดเปน็ร้อยละของ     

      โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

    ๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 8  610,000  ส านักปลัด

     ๓.๒ แผนงานบริหารทั่วไป (คลัง) 2  110,000  กองคลัง

     ๓.๓  แผนงานรักษาความสงบภายใน 5  950,000  ส านักปลัด

     ๓.๔  แผนงานสาสธารณสุข 1  805,000  ส านักปลัด

     ๓.๕  แผนงานการศึกษา 3  982,750  กองการศึกษา

     ๓.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4  90,000  กองสวสัดิการสังคม

     ๓.๗  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1  74,000  กองสวสัดิการสังคม

     ๓.๘  แผนงานเคหะและชุมชน 3  963,000  กองช่าง

     ๓.๙ แผนงานงบกลาง 4 694,330 ส านักปลัด

รวม 31  5,279,080  

  

แผนการด าเนินงานประจ าป ี พ.ศ.  2563

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๖

บญัชีโครงการสรุปโครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
      คิดเปน็ร้อยละของ     

 โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข ๕  135,000  ส านักปลัด

รวม ๕  135,000  

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร      
     ๕.๑  แผนงานการเกษตร ๖  65,000  ส านักปลัด

รวม ๖  65,000             

บญัชีโครงการสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าป ี พ.ศ.  2563

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

๘



ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
      คิดเปน็ร้อยละของ     

 โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (ครุภณัฑ์)
    ๖.๑  แผนงานบริหารทั่วไป ๖  270,150   
    ๖.๒  แผนงานบริหารทั่วไป (คลัง) 1  8,000   

   ๖.๓  แผนงานรักษาความสงบภายใน 3  78,700   

   ๖.๔  แผนงานการศึกษา 4  50,100   

   ๖.๕  แผนงานสาธารณสุข 7  74,000   

   ๖.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 41,000

   ๖.๗ แผนงานเคหะและชุมชน 2 2,516,000

   ๖.๘ แผนงานการเกษตร 1 3,000

รวม ๒๙  3,040,950  

รวมทัง้สิ้น 114  454,445,670  

แผนการด าเนินงานประจ าป ี พ.ศ.  2563

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

บญัชีโครงการสรุปโครงการ/กิจกรรม (ครุภณัฑ์จัดซ้ือโดยตรง)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผด ๐๒
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 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ารูปตัว
ยูพร้อมบ่อพัก ถนนโพธิ์ไทร บ้านกุด
ไห หมู่ที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้า
รูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนโพธิ์ไทร 
บ้านกุดไห หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ 
เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๓
 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๒ 
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต้าบลกุดไห เลขที่ ๑/๒๕๖๓

393,000 บ้านกุดไห  หมู่ที่ ๑ กองช่าง

๒ โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าห้วย
กระเฌอ บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน ้า
ห้วยกระเฌอ บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔ 
รางน ้ากว้าง ๐.๔๐ เมตร สูงเฉล่ีย 
๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร  ตาม
แบบเทศบาลต้าบลกุดไห เลขที่ ๕/
๒๕๖๓

๔๙๐,๐๐๐      บ้านค้อใหญ่ 
         หมู่ที่ ๔

กองช่าง

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผด ๐๒
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 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะผิว
จราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนพุทธรรม ซอย ๑ 
บ้านค้อน้อย หมูที่ ๕

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางสาธารณะ
ผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนพุทธรรม ซอย ๑ 
บ้านค้อน้อย หมูที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔
 เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบล
กุดไห เลขที่ ๓/๒๕๖๒

๔๙๘,๐๐๐ บ้านค้อน้อย หมู่ที่
 ๕

กองช่าง

๔ โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า 
พร้อมบ่อพัก บ้านกุดไห หมู่ที่ ๖

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน ้า 
พร้อมบ่อพัก บ้านกุดไห หมู่ที่ ๖ ตาม
แบบเทศบาลต้าบลกุดไห เลขที่ ๒/
๒๕๖๓

๑๗๘,๐๐๐ บ้านกุดไห หมู่ที่ 6 กองช่าง

๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ารูปตัว
ยู พร้อมบ่อพัก ถนนประชาสามัคคี 
บ้านกลาง หมูที่ ๘

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน ้า 
พร้อมบ่อพัก บ้านกุดไห หมู่ที่ ๖ กว้าง
 ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อม
บ่อพัก จ้านวน ๒ บ่อ ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ตามแบบ

๓๖๗,๐๐๐ บ้านกลาง หมู่ที่ ๘ กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
   3.8 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.

๑ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสกลนคร

 เพื่อจ่ายป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ในการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต้่าในเขตพื นที่ต้าบลกุดไห

๓๘๑,๐๐๐ พื นที่ต้าบลกุดไห กองช่าง

๒ การวางและปรับปรุงผังเมือง รวม
เมือง/ชุมชนและวางผังเมืองรวม
ชุมชนฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและ
วางผังเมืองรวมชุมชนฯ

๑๐,๐๐๐ พื นที่ต้าบลกุดไห กองช่าง

 
 

 
 

 
 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร



 
๑๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
    3.2 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 โครงการจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติั
หน้าที่เปน็ผู้ช่วยในภารกิจ
ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติัหน้าที่
เปน็ผู้ช่วยในภารกิจต่างๆที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบแผนงาน
บริหารงานทวัไป เช่น งานดูแล
รักษาความสะอาดในอาคาร , 
งานดูแลรักษาความสะอาดและ
บ้ารุงรักษาสถานที่  สนามหญ้า 
สวนหย่อม และต้นไม้ ภายใน
บริเวณส้านักงานเทศบาลต้าบล
กุดไห

150,000 ส้านักงาน
เทศบาลต้าบล

กุดไห

ส้านักปลัด

      

 

 

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๑๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ

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 โครงการจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติั
หน้าที่เปน็ผู้ช่วยในภารกิจ
ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังานใน
กิจการปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

๓๘๐,๐๐๐ ส้านักงาน
เทศบาลต้าบล

กุดไห

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 
(ส้านักปลัด)

 

    3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร



๑๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
    3.4 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 โครงการจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติั
หน้าที่เปน็ผู้ช่วยในภารกิจ
ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ
แผนงานสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน , งาน
รักษาความสะอาดในเขตพื นที่
เทศบาลต้าบลกุดไห

๘๐๕,๐๐๐ ส้านักงาน
เทศบาลต้าบล

กุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข 
(ส้านักปลัด)

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๑๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
   3.5 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 โครงการจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติั
หน้าที่เปน็ผู้ช่วยในภารกิจ
ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน
รักษาความสะอาดในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต้าบลกุดไห

๑๔๔,๐๐๐     ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต้าบล

กุดไห

กองการศึกษาฯ

 

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



๑๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
   3.7 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 โครงการจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน
ธรุการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
แผนงานสังคมสงเคราะห์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน
ด้านงานธรุการ จ้านวน  ๑  คน

๗๔,๐๐๐ ส้านักงาน
เทศบาลต้าบล 
   กุดไห

กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๑๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
    3.8 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.

๑ โครงการจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน
ธรุการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
แผนงานเคหะและชุมชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างแรงงาน
บคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน
ในหน่วยงานรับผิดชอบของ
แผนงานเคหะและชุมชน

๙๖๓,๐๐๐ ส้านักงาน
เทศบาลต้าบล 

   กุดไห

กองช่าง

 
 

      
             

      

  

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๑๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผด ๐๒/๑
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๑ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการเกินศักยภาพ)

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นกลาง หมู่ที่ ๑๐ 
บา้นสุวรรณคาม อ้าเภอนิคม
น ้าอูน

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง ๕ เมตร
 ยาว ๕,๐๐๐ เมตร

๔,๖๖๓,๐๐๐  ต้าบลกุดไห -
 ต้าบลสุวรรณ

คาม

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สกลนคร

๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย สปก.สน 
07203 สายทางบ้านกุด
ไห - เชื่อมถนนเข้าบ้านกุด
บาก

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง ๔ เมตร
 ยาว ๘๕๕ เมตร

๑,๙๘๐,๐๐๐ ต้าบลกุดไห -
 ต้าบลกุด
บาก

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สกลนคร

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๑๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผด ๐๒/๑
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๑ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน (โครงการเกินศักยภาพ)

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 ปรับปรุงทางสาธารณะผิว
จราจรลูกรังเปน็ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสปก.
สน.0702 - แยกถนนรพช.
(บา้นงิ ว) - บา้นค้อใหญ่ หมูที่ 
2,4

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง ๕ เมตร
 ยาว ๑,๔๙๕ เมตร  ไหล่ทาง 
๐.๕๐ เมตร

๒,๔๙๕,๐๐๐  ต้าบลกุดไห องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สกลนคร

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



๑๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

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 โครงการ
ทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียน นักศึกษา
และผู้ด้อยโอกาส

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการทุนการศึกษาแก่
เด็กนักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาส

๑๒๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑ - ๑๑ แผนงาน
การศึกษา

๒ โครงการแสดง
ผลงานทางวิชาการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการแสดงผลงานทาง
วิชาการ

๑๒,๐๐๐ หมู่ที ่๑ - ๑๑ แผนงาน
การศึกษา

๓ โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

๒๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑ - ๑๑ แผนงาน
การศึกษา

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



 
๑๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

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.

๔ โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขันกีฬา กีฬา
พืน้ฐานและกีฬาอื่นๆ

๗๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑ - ๑๑ แผนงานศาสนา
 วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

๕ โครงการแข่งขันกีฬา
ระดับก่อนวัยเรียน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขันกีฬาระดับ
ก่อนวัยเรียน

๑๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑ - ๑๑ แผนงานศาสนา
 วัฒนธรรมและ

นันทนาการ
๖ โครงการแข่งขัน     

ฟุตซอล"รวมพลัง
สร้างสุขภาพทีดี่"

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ แข่งขันฟุตซอล"
รวมพลังสร้างสุขภาพดี"

๒๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑ - ๑๑ แผนงานศาสนา
 วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

 

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๑๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

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.

๗ โครงการจัดกิจกรรม
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา

๑๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑ - ๑๑ แผนงานศาสนา
 วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

๘ โครงการอาหาร
กลางวัน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พืน้ทีต่ าบลกุดไห

๘๒๘,๑๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขตพืน้ที่

ต าบลกุดไห

แผนงาน
การศึกษา

9  โครงการอาหาร
เสริม(นม)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอาหารเสริม(นม)

๑,๗๑๖,๙๒๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและ
โรงเรียนใน
เขตพืน้ที่

ต าบลกุดไห

แผนงาน
การศึกษา

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๑๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

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.

๑๐  โครงการอาหาร
เสริม(นม)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอาหารเสริม(นม)

๑,๗๑๖,๙๒๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและ
โรงเรียนใน
เขตพืน้ที่

ต าบลกุดไห

แผนงาน
การศึกษา

๑๑ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

๒๙๔,๑๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขตพืน้ที่

ต าบลกุดไห

แผนงาน
การศึกษา

      

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.1 แผนงานการศึกษา



๑๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

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.

๑๒ โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง  
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
(๓-๕ ปี)

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

๑๓๕,๖๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่

ต าบลกุดไห

แผนงานการศึกษา

13 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกุดไห,
โรงเรียนบ้านกลางผดุงราษฎร์วิทยา,
โรงเรียนบ้านค้อน้อยและโรงเรียน
บ้านค้อใหญ่

2,908,000 โรงเรียนบ้าน      
   กุดไห,โรงเรียน
บ้านกลางผดุง
ราษฎร์วิทยา,
โรงเรียนบ้านค้อ
น้อยและโรงเรียน
บ้านค้อใหญ่

แผนงานการศึกษา

14 โครงการสนับสนุนค่าจ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
วัสดุงานบ้านงานครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว)

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่

ต าบลกุดไห

แผนงานการศึกษา

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๒๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ดา้นทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม

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 โครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

๓๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข

๒ โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัด
แยกขยะทีต้่นทาง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะทีต้่นทาง

๓๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข

๓ โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

๔๕,๐๐๐ หมู่ที ่๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

4.๑ แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๒๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ดา้นทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม

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.

๔ โครงการพัฒนา
ศักยภาพงาน
บริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานบริการทางกาแพทย์
ฉุกเฉิน

๑๕,๐๐๐ หมู่ที ่๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข

๕ โครงการป้องกัน
โรคระบาดในกลุ่ม
เด็กเล็ก (0-5 ป)ี

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกันโรค
ระบาดในกลุ่มเด็กเล็ก 
(๐-๕ ป)ี

๑๕,๐๐๐ หมู่ที ่๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

4.๑ แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
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ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

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 โครงการพฒันาระบบ
สุขาภบิาลในชุมชน 
หมู่ที่ ๑

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๑ ตามโครงการพฒันาระบบ
สุขาภบิาลในชุมชน หมู่ที่ ๑

๑๐,๐๐๐ บา้นกุดไห  
หมู่ที่ ๑

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑

๒ โครงการรณรงค์แก้ไข
ปญัหายาเสพติด หมู่ที่
 ๑

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๑ ตามโครงการรณรงค์แก้ไข
ปญัหายาเสพติด หมู่ที่ ๑

๕,๐๐๐ บา้นกุดไห  
หมู่ที่ ๑

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑

๓ โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ หมู่ที่ ๑

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๑ ตามโครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่  หมู่ที่ ๑

๕,๐๐๐ บา้นกุดไห  
หมู่ที่ ๑

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑

 

2.2 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร



๒๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

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.

๔ โครงการการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน หมู่ที ่๒

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ที ่๒ ตามโครงการ
การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน หมู่ที ่๒

๖,๐๐๐ บ้านง้ิว  
หมู่ที ่๒

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่๒

๕ โครงการรณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด หมู่ที ่๒

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ที ่๒ ตามโครงการ
รณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด หมู่ที ่๒

๘,๐๐๐ บ้านง้ิว  
หมู่ที ่๒

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่๒

๖ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก  หมู่ที่ ๒

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๒ ตามโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก  หมู่ที่ ๒

6,000 บา้นง้ิว  หมู่ที่
 ๒

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๒

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.2 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๒๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

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.

๗ โครงการควบคุม
หนอนพยาธ ิหมู่ที่ ๓

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๓ ตามโครงการควบคุม
หนอนพยาธ ิ หมู่ที่ ๓

๕,๐๐๐ บา้นกลาง  
หมู่ที่ ๓

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๓

๘ โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ หมู่ที่ ๓

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๓ ตามโครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ หมู่ที่ ๓

๕,๐๐๐ บา้นกลาง  
หมู่ที่ ๓

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๓

๙ โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด
 หมู่ที่ ๓

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๓ ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด  หมู่ที่ ๓

10,000 บา้นกลาง  
หมู่ที่ ๓

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๓

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.2 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๒๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

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.

๑๐ โครงการพฒันาระบบ
สุขาภบิาลในชุมชน 
หมู่ที่ ๔

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๔ ตามโครงการพฒันาระบบ
สุขาภบิาลในชุมชน  หมู่ที่ ๔

๕,๐๐๐ บา้นค้อใหญ่ 
 หมู่ที่ ๔

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๔

๑๑ โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ หมู่ที่ ๔

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๔ ตามโครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ หมู่ที่ ๔

๕,๐๐๐ บา้นค้อใหญ่ 
 หมู่ที่ ๔

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๔

๑๒ โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด
 หมู่ที่ ๔

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๔ ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด  หมู่ที่ ๔

10,000 บา้นค้อใหญ่ 
 หมู่ที่ ๔

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๔

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.2 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๒๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

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.

๑๓ โครงการพฒันาระบบ
สุขาภบิาลในโรงเรียน
และชุมชน หมู่ที่ ๕

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๕ ตามโครงการพฒันาระบบ
สุขาภบิาลในโรงเรียนและ
ชุมชน  หมู่ที่ ๕

๕,๐๐๐ บา้นค้อน้อย 
 หมู่ที่ ๕

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๕

๑๔ โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ หมู่ที่ ๕

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๕ ตามโครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ หมู่ที่ ๕

5,000 บา้นค้อน้อย 
 หมู่ที่ ๕

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๕

15 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด
 หมู่ที่ ๕

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๕ ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด  หมู่ที่ ๕

10,000 บา้นค้อน้อย 
 หมู่ที่ ๕

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๕

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.2 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๒๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

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.

๑๖ โครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
หมู่ที่ ๖

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๖ ตามโครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๖

๗,๐๐๐ บา้นกุดไห  
หมู่ที่ ๖

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๖

17 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด
 หมู่ที่ ๖

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๖ ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด  หมู่ที่ ๖

6,000 บา้นกุดไห  
หมู่ที่ ๖

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๖

18 โครงการพฒันาระบบ
สุขาภบิาลในชุมชน 
หมู่ที่ ๖

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๖ ตามโครงการพฒันาระบบ
สุขาภบิาลในชุมชน  หมู่ที่ ๖

7,000 บา้นกุดไห  
หมู่ที่ ๖

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๖

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.2 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๒๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

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.

๑๙ โครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
หมู่ที่ ๗

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๗ ตามโครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๗

๗,๐๐๐ บา้นค้อใหญ่ 
 หมู่ที่ ๗

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๗

20 โครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๗

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๗ ตามโครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก  หมู่ที่ ๗

7,000 บา้นค้อใหญ่ 
 หมู่ที่ ๗

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๗

21 โครงการส่งเสริม
โภชนาการส าหรับแม่
และเด็ก 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.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.2 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๒๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

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.

๒๒ โครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
หมู่ที่ ๘

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๘ ตามโครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๘

๗,๐๐๐ บา้นกลาง  
หมู่ที่ ๘

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๘

23 โครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก หมู่ที่ ๘

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๘ ตามโครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก  หมู่ที่ ๘

7,000 บา้นกลาง  
หมู่ที่ ๘

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๘

24 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก 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.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.2 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๓๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

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.

๒๕ โครงการพฒันาระบบ
สุขาภบิาลในวดัและ
ชุมชน หมู่ที่ ๙

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๙ ตามโครงการพฒันาระบบ
สุขาภบิาลในวดัและชุมชน  
หมู่ที่ ๙

๕,๐๐๐ บา้นค้อน้อย 
 หมู่ที่ ๙

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๙

26 โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ หมู่ที่ ๙

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๙ ตามโครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ หมู่ที่ ๙

5,000 บา้นค้อน้อย 
 หมู่ที่ ๙

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๙

27 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด
 หมู่ที่ ๙

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๙ ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด  หมู่ที่ ๙

10,000 บา้นค้อน้อย 
 หมู่ที่ ๙

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๙

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.2 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๓๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

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.

๒๘ โครงการพฒันาระบบ
สุขาภบิาลในวดัและ
ชุมชน หมู่ที่ ๑๐

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๑๐ ตามโครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาลในวดัและ
ชุมชน  หมู่ที่ ๑๐

๕,๐๐๐ บา้นกลาง 
หมู่ที่ ๑๐

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑๐

29 โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ หมู่ที่ ๑๐

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๑๐ ตามโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่ หมู่ที่ ๑๐

5,000 บา้นกลาง 
หมู่ที่ ๑๐

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑๐

30 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด
 หมู่ที่ ๑๐

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๑๐ ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด  หมู่ที่ 
๑๐

10,000 บา้นกลาง 
หมู่ที่ ๑๐

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑๐

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.2 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๓๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

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.

๓๑ โครงการพฒันาระบบ
สุขาภบิาลในโรงเรียน
และชุมชน หมู่ที่ ๑๑

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๑๑ ตามโครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาลในโรงเรียน
และชุมชน  หมู่ที่ ๑๑

๕,๐๐๐ บา้นกุดไห 
หมู่ที่ ๑๑

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑๑

32 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก หมู่ที่ ๑๑

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๘ ตามโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก   หมู่ที่ ๘

5,000 บา้นกุดไห 
หมู่ที่ ๑๑

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑๑

33 โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ หมู่ที่ ๑๑

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 
๑๑ ตามโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่ หมู่ที่ ๑๑

5,000 บา้นกุดไห 
หมู่ที่ ๑๑

คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑๑

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.2 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๓๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

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.

๓๔ โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด หมู่ที ่๑๑

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ที ่๑๑ ตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด  หมู่ที ่๑๑

5,000 บ้านกุดไห 
หมู่ที ่๑๑

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่

๑๑

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.2 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๓๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสังคม

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 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ

๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลกุดไห

กองสวัสดิการฯ

๒ เบีย้ยังชีพผู้พิการ เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพ
ผู้พิการ

๕,๒๐๐,๐๐๐ ผู้พิการในเขต
ต าบลกุดไห

กองสวัสดิการฯ

๓ เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

๖๐,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตต าบลกุดไห

กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

2.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



 ๓๕ ผด ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

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 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกต้ัง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการเลือกต้ัง

๓๕๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

๒ โครงการรวมพลัง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณา
การทุกภาคส่วน
เพือ่ต่อต้านการ
ทุจริต

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการคุณธรรม
จริยธรรม

๒๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

๓ โครงการเทศบาล
กุดไหสัญจร

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเทศบาลกุดไห
สัญจร

๒๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

      

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

3.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๓๖ ผด ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

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.

๔ โครงการอบรมให้
ความรู้กฎหมาย
เบือ้งต้นส าหรับ
ประชาชน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมายเบือ้งต้นส าหรับ
ประชาชน

๑๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

๕ โครงการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี

๕,๐๐๐ หมู่ที ่๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

๖ โครงการเปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการเปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ี
ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑ 
ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

3.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



๓๗ ผด ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

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.

      7 โครงการศูนย์ปฏบิติั
การณ์ร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น (สถานที่
กลาง) อ าเภอกุดบาก 
จังหวดัสกลนคร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการศูนย์ปฏบิติัการณ์
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
(สถานที่กลาง) อ าเภอกุดบาก
 จังหวดัสกลนคร

35,000 เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

 

 

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

3.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๓๘ ผด ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ
    3.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

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 โครงการปรับปรุง
แผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๓๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

(กองคลัง)

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

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



๓๙ ผด ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ดา้นการบริหารจัดการ

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 โครงการด าเนินการ
ปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวนัส าคัญต่างๆ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการด าเนินการปอ้งกัน
และลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวนัส าคัญต่างๆ

๓๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑ 
ต าบลกุดไห

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

๒ โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวงัและเตรียมปอ้งกัน
ไฟปา่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการรณรงค์เฝ้าระวงัและ
เตรียมปอ้งกันไฟปา่

๑๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑ 
ต าบลกุดไห

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

๓  โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการและซ้อม
แผนวธิกีารดับเพลิง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ
และซ้อมแผนวธิกีารดับเพลิง

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑ 
ต าบลกุดไห

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

4 โครงการก่อสร้าง
หอ้งพกัเวรและหอ้ง
เก็บพสัดุ งานปอ้งกัน
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการก่อสร้างหอ้งพกัเวร
และหอ้งเก็บพสัดุ งานปอ้งกัน
บรรเทาสาธารณภยั

500,000 เทศบาลต าบล
กุดไห

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๔๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

3. 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 โครงการต่อเติมหลังคา
ระหว่างอาคารของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านค้อใหญ่

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการต่อเติมหลังคา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านค้อใหญ่

๗๘,๗๕๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ค้อใหญ่

แผนงาน
การศึกษา

๒ โครงการปรับปรุง
หลังคาอาคารศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ห้องกอง
การศึกษา)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใน
โครงการปรับปรุงหลังคา
อาคารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ห้องกองการศึกษา)

๑๙๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงาน
การศึกษา

      

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

3.5 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๔๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

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 โครงการถ่ายทอดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียวสู่แนวทาง
ปฏิบัติ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการถ่ายทอดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
แนวทางปฏิบัติ

20,000 หมู่ที ่๑ - ๑๑ กองสวัสดิการฯ

๒ โครงการวันผู้สูงวัยเป็นหลัก
ชัยของครอบครัว

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการวันผู้สูงวัยเป็นหลัก
ชัยของครอบครัว

๓๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑ - ๑๑ กองสวัสดิการฯ

๓ โครงการส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาศักยภาพสตรี

เพือ่จจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาศักยภาพสตรี

๒๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑ - ๑๑ กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
3.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน



๔๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั ผด ๐๒
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

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.

๔ โครงการสนับสนุน - ส่งเสริม
วันผู้พิการสากล

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงกาสนับสนุน - ส่งเสริม
วันผู้พิการสากล

20,000 หมู่ที ่๑ - ๑๑ กองสวัสดิการฯ

 

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

3.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๔๓ ผด ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

กิจกรรม / 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 าบลกุดไห

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสมทบ
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลกุดไห

๒๔๐,๑๘๐ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลกุดไห

แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

๒ ค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสมทบ
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลกุดไห

34,480 สันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

3.9 แผนงานงบกลาง

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๔๔ ผด ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบรารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

กิจกรรม / 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 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๔๑๒,๐๑๐ กบท. แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

๔ เงินสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ
ส าหรับ
ลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ

7,660 กสจ. แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

3.9 แผนงานงบกลาง

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



๔๕  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผด ๐๒

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๖ ดา้นการเกษตร
                                                                       -

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 โครงการจัดท า
แผนพฒันาเศรษฐกิจ
พอเพยีงทอ้งถิ่น(ด้าน
การเกษตรและแหล่งน  า)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดท าแผนพฒันา
เศรษฐกิจพอเพยีงทอ้งถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน  า)

๑๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑ 
ต าบลกุดไห

แผนงานการเกษตร

๒ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการ หลักสูตร
เทคนิคการส ารวจ
วนิิจฉัยศัตรูพชืที่ส าคัญ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการ หลักสูตรเทคนิค
การส ารวจวนิิจฉัยศัตรูพชืที่
ส าคัญ

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑ 
ต าบลกุดไห

แผนงานการเกษตร

๓ โครงการส่งเสริมการใช้
สารชีวภณัฑ์ปอ้งกันและ
ก าจัดศัตรูพชื

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมการใช้สารชีว
ภณัฑ์ปอ้งกันและก าจัดศัตรูพชื

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๑๑ 
ต าบลกุดไห

แผนงานการเกษตร

 

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

5.๑ แผนงานการเกษตร
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



๔๖  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๑ การพัฒนาดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผด ๐๒

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๖ ดา้นการเกษตร
                                                                       -

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.

๔ โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพร

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพร

๑๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
การเกษตร

๕ โครงการเลี ยงปลาใน
บ่อดิน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเลี ยงปลาในบ่อดิน

๑๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
การเกษตร

๖ โครงการปลูกต้นไม้ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเลี ยงปลาในบ่อดิน

๑๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑-๑๑
 ต าบลกุดไห

แผนงาน
การเกษตร

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

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๑ การพัฒนาดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.๑ แผนงานการเกษตร
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๔๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ผด ๐๓

๑. 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 โต๊ะหมู่บูชา  เพือ่จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา   
จ านวน  ๑  ชุด

๘,๕๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

ส านักปลัด

๒ โทรศัพท์ เพือ่จัดซ้ือโทรศัพท์  
จ านวน  ๗  เคร่ือง

๘,๗๕๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

ส านักปลัด

๓ ล าโพงฮอร์นปาก
กลม

เพือ่จัดซ้ือล าโพงฮอร์น
ปากกลม พร้อมชุดลูกข่าย
รับสัญญาณ

๒๓๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

ส านักปลัด

๔ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊

เพือ่จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊  
จ านวน ๑ เคร่ือง

๑๖,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

ส านักปลัด

 

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๔๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ผด ๐๓

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 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์
 หรือ LED ขาวด า 
(18 หน้า/นาท)ี

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
(18 หน้า/นาท)ี  จ านวน
 1 เคร่ือง

๒,๖๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

ส านักปลัด

๖ เคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Printer)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Printer)  
จ านวน  ๑  เคร่ือง

๔,๓๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

ส านักปลัด

๗ เก้าอี้ส านักงาน
แบบมีล้อ

เพือ่จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน
แบบมีล้อ จ านวน ๔ ตัว

๘,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

กองคลัง

 

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๕๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ผด ๐๓

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 เคร่ืองสูบน้ า เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบ 
จ านวน  ๑  เคร่ือง

๖๓,๔๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

๙ เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง  จ านวน ๑ 
เคร่ือง

๙,๕๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

๑๐ เคร่ืองเจีย / ตัด 
ขนาด 6 นิ้ว

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองเจีย / ตัด
 ขนาด 6 นิ้ว  จ านวน  ๑ 
 เคร่ือง

๕,๘๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

      

 

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



                         ๕๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ผด ๐๓

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 เคร่ืองปรับอากาศ 
ระบบ Inverter 
แบบติดผนัง

เพือ่จัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ ระบบ 
Inverter แบบติดผนัง   
จ านวน  ๑  เคร่ือง

๒๑,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

กองการศึกษาฯ

๑๒ ถังขยะแบบมีล้อ เพือ่จัดซ้ือถังขยะแบบมีล้อ
   จ านวน  ๓  ถัง

๕,๑๐๐ ศพด.บ้าน
กลาง/บ้าน

ค้อน้อย/บ้าน
ค้อใหญ่

กองการศึกษาฯ

๑๓ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊  จ านวน  ๑  
เคร่ือง

๑๖,๐๐๐ ศดว.บ้าน
กลาง

กองการศึกษาฯ

            

 

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๕๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ผด ๐๓

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 เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ จ านวน ๑ เคร่ือง

๘,๐๐๐ ศพด.บ้าน   
ค้อน้อย

กองการศึกษาฯ

๑๕ เก้าอี้แถวเหล็ก มี
พนักพิงแบบ ๓ ทีน่ั่ง

เพือ่จัดซ้ือเก้าอี้แถวเหล็ก 
มีพนักพิงแบบ ๓ ทีน่ั่ง  
จ านวน ๑ ตัว

๑๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข

๑๖ เก้าอี้ส านักงาน เพือ่จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 
มีล้อ มีพนักพิง จ านวน  ๑
  ตัว

๒,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข

 
 รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๕๓  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ผด ๐๓

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 เคร่ืองปรับอากาศ
ชนิดแยกส่วน 
แบบติดผนัง

เพือ่จัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศชนิด
แยกส่วน แบบติดผนัง  
จ านวน  3  เคร่ือง

๕๑,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข

๑๕ ฉากกั้นห้อง PVC เพือ่จัดซ้ือฉากกั้นห้อง 
PVC  จ านวน  1  แผ่น

๔,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข

๑๖ แถบพลาสติก
ผ้าม่านประตู

เพือ่จัดซ้ือแถบพลาสติก
ผ้าม่านประตู  จ านวน 4 
บาน

๒,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข

๑๗ กระติกน้ าร้อน เพือ่จัดซ้ือกระติกน้ าร้อน 
จ านวน ๑ อัน

๑,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข

๑๘ เคร่ืองท าน้ าเย็น เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น
  ชนิด ๑ ก๊อก จ านวน ๑ 
เคร่ือง

4,000 เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงาน
สาธารณสุข

 รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๕๔  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ผด ๐๓

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.

๑๙ ตู้บานเล่ือนพร้อม
ชั้นวางของ ขนาด 
๔ ฟุต

เพือ่จัดซ้ือตู้บานเล่ือน
พร้อมชั้นวางของ ขนาด ๔
 ฟุต   จ านวน  ๒ หลัง

๘,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

๒๐ โต๊ะท างานเหล็ก 
ขนาด ๕ ฟุต 
พร้อมกระจก

เพือ่จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก
 ขนาด ๕ ฟุต พร้อม
กระจก   จ านวน  ๑ ตัว

7,000 เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

๒๑ เก้าอี้ส านักงาน
แบบมีล้อ

เพือ่จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน
แบบมีล้อ มีพนักพิง  
จ านวน ๑ ตัว

2,000 เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

๒๒ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊ จ านวน ๑ เคร่ือง

16,000 เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

23 เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ จ านวน ๑ เคร่ือง

๘,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

 รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร



๕๕  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ผด ๐๓

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.

๒๔ รถกระเช้า เพือ่จัดซ้ือรถกระเช้า   
จ านวน   ๑ คัน

๒,๕๐๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

๒๕ เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ จ านวน ๑ เคร่ือง

๑๖,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

๒๖ หม้อหุงข้าว เพือ่จัดซ้ือหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า จ านวน ๑ ใบ

๓,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลกุดไห

แผนงาน
การเกษตร

 รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓



๕๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที ่๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว ผด ๐๓

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

รายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว  

๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

(ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)

 



      




