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ค าน า 
 

  ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญมากในการพัฒนาท้องถิ่นของตน ซึ่งใน
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องอาศัยแผนพัฒนาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้มี
การจัดท าไว้ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานขึ้น เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลค าบง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งท าให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลค าบงมีความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
   

ดังนั้น การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ของเทศบาลต าบล
ค าบง จึงได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาท้องถิ่น   
แผนชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม  และการประเมินผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลค าบงต่อไป 
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    ส่วนที่ 1. 

บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้
ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ด าเนินการ 

 

ดังนั้น แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลค าบง จึงเป็น
เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ท าให้แนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลต าบลค าบง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสาน
และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะด าเนินการจริงใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณา  แผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานต่างๆ 

3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

5.เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการ 
ด าเนินงาน  โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

  “แผนการด าเนินงาน”  หมายความว่า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
 

  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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1.1 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน
และการประเมินผลโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  เพื่อให้เทศบาลต าบลค าบง ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหา ความยุ่งยาก ซับซ้อน 
ของงาน  ตามแผนที่ได้วางเอาไว้ 
 2.  เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงาน และบูรณาการการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3.  เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลัง  โดยมีการได้วางแผนการด าเนินงานเพ่ือด าเนินงาน 
 4.  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 5.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม  
การประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 
 6.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน  
และประชาชน 
 7.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 8.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลค าบง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 9. เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปี 2564 ของเทศบาลต าบลค าบงมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น รวมถึงการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกรวดเร็ว 
 

1.2  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ที่ต้องด าเนินการในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลค าบงทั้งหมด 
  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการจากงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 
  3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

5.  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 แล้ว ให้ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ 

   
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ  

 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดท าแผนฯ  

 
 
  
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
 

 
   

ผู้บริหารท้องถิ่น     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 
หน่วยงานอื่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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1.3 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ ท าให้แนวทางการด าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณนั้นๆ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกอีกด้วย  โดยมีประโยชน์และความส าคัญ ดังนี้ 
  1.  ท าให้เทศบาลต าบลค าบง บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดเอาไว้  ตามแผนการบริหารที่มี
ทิศทางเกิดความสะดวก และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ 
  2.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผน  และด าเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  4.  เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ให้มีความมั่นคง 
  5.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐ และประชาชนทั่วไป 
  6.  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด 
  7.  ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและ 
เสมอภาคกัน 
  8.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมมาภิบาล 
  9.  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
  10. เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผล 
  11. แผนการด าเนินงานมีลักษณะเป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดของกิจการ 
งบประมาณ  และระยะเวลาที่ชัดเจน ท าให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ด าเนินการได้
อย่างชัดเจน สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  
 
1.4 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 
 

 



แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่ 
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ไดแ้ก ่      
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน       

1. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหมูชัยเจริญ 1 5 200,000 5.26 กองช่าง 
2. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาล้อม 1 5 590,000 15.52 กองช่าง 
3. โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านค าบง 1 5 8,000 0.21 กองช่าง 
4. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 10 50 300,000 7.89 กองช่าง 
5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ลู่วิง่ออกก าลังกาย หมู่ที่ 1 บ้านค าบง 

รอบฝายคึกฤทธิ์ 
1 5 490,000 12.89 กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 บ้านชัยเจริญ  
(ซอยบ้านนายเพ็ง  เวียงโสม) 

1 5 490,000 12.89 กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 บ้านนาล้อม 
(ซอยบ้านนายสมดี  ภูเวียง) 

1 5 155,000 4.08 กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ 
(คุ้มน้อยไปสะคุไปเจริญสุข) 

 1 5 390,000 10.26 กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 บ้านนาล้อม 
สายภายในหมู่บ้าน 

 1 5 450,000 11.84 กองช่าง 

 
 
 
 

 



แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่ 
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ไดแ้ก่      
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน       

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบส าเร็จระบบแรงดึงพร้อมฝาปิด 1 5 420,000 11.05 กองช่าง 
    หมู่ที่ 1 บ้านค าบง      

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบส าเร็จระบบแรงดึงพร้อมฝาปิด 1 5 310,000 8.16 กองช่าง 
    หมู่ที่ 6 บ้านนาล้อมน้อย      

รวม 20 100 3,803,000 100  
      
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ได้แก่      
    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน      

1. โครงการธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิดทุกหมู่บ้านภายในเขตพ้ืนที่ต าบลค าบง 1 50 240,000 50 กองช่าง 
หมู่ที่ 2 บ้านเจริญสุข      

2. โครงการธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิดทุกหมู่บ้านภายในเขตพ้ืนที่ต าบลค าบง 1 50 246,000 50 กองช่าง 
หมู่ที่ 3 บ้านดงหมู      
      

รวม 2 100 486,000 100  
      

      
 



แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่ 
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       
    3.1 แผนงานการเกษตร      

1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลค าบง 1 100 50,000 100 ส านักปลัดฯ 
รวม 1 100 50,000 100  

    3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป      
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า บรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มอาชีพ ชุมชน 

เทศบาลต าบลค าบง 
1 100 20,000 100 ส านักปลัดฯ 

รวม 2 100 20,000 100  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  ได้แก่      
   4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      

1. โครงการรวมพลังขับเคลื่อนยาเสพติด 1 33.33 30,000 9.68  
2. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติด 1 33.33 30,000 9.68 ส านักปลัดฯ 
3. โครงการจัดงานชมทานตะวันสวยควายงาม เทศบาลต าบลค าบง 1 33.33 250,000 80.65  

รวม 3 100 310,000 100  
   4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์      

1. โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 1 100 50,000 100 ส านักปลัดฯ 
           ประชาชนในเขตเทศบาล      

รวม 1 100 50,000 100  



 
แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่ 
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

   4.3 แผนงานงบกลาง      
1. โครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 1 33.33 8,246,400 78.97  
2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์ผู้พิการ 1 33.33 2,016,000 19.31 ส านักปลัดฯ 
3. โครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 1 33.33 180,000 1.73  

รวม 3 100 10,442,400 100  
      

   4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร 1 16.67 15,000 13.64  
2. โครงการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานฯ 1 16.67 15,000 13.64  
3. โครงการอบรมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น 1 16.67 15,000 13.64  
4. โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันไฟป่า 1 16.67 15,000 13.64 ส านักปลัดฯ 
5. โครงการด าเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาล 1 16.67 20,000 18.19  
6. โครงการชุมชนอุ่นใจ ปลอดภัยจากอสรพิษ 1 16.67 30,000 27.28  

 6 100 110,000 100  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่ 
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

   4.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป      

1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.  1 16.67 20,000 16.67  
2. อุดหนุนโครงการมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 1 16.67 20,000 16.67  
3. อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 16.67 20,000 16.67 ส านักปลัดฯ 
4. อุดหนุนโครงการงานประเพณีของดีอ าเภอบ้านผือ 1 16.67 20,000 16.67  
5. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลค าบง 1 16.67 20,000 16.67  
6. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลค าบง 1 16.67 20,000 16.67  

รวม 6 100 120,000 100  
      

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ได้แก ่      
   5.1 แผนงานสาธารณสุข      

1. โครงการตลาดปลอดสารพิษ 1 20.00 20,000 6.35  
2. โครงการชุมชนน่าอยู่ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 1 20.00 35,000 11.12  
3. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 1 20.00 200,000 63.50 ส านักปลัดฯ 
4. โครงการอบรมการจัดท าบ่อดักไขมันอย่างง่ายเพ่ือใช้ในครัวเรือน 1 20.00 30,000 9.53  
5. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร 1 20.00 30,000 9.53  

 5 100 315,000 100  
      



แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่ 
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

   5.2 แผนงานงบกลาง      
    1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.) 1 100 200,000 100 ส านักปลัดฯ 

รวม 1 100 200,000 100  
      

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
   6.1 แผนงานการศึกษา      
    1. โครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.) 1 11.11 1,800,000 45.37  
    2. โครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 11.11 612,500 15.44  
    3. โครงการสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) 1 11.11 862,290 21.73  
    4. โครงการสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 11.11   239,525 6.04 กองการศึกษาฯ 
    5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา – ค่าใช้จ่ายในการจัด 
       การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 11.11 212,500 5.36  

    6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       (ศพด.) 

1 11.11 141,250 3.56  

    7. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 1 11.11 50,000 1.26  
    8. โครงการอบรมป้องกันระวังอุบัติภัยในเด็กปฐมวัย 1 11.11 20,000 0.51  

 
 
 



แบบ ผด.01 
-11- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่ 
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

    9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 11.11 30,000 0.76 กองการศึกษาฯ 
      

รวม 9 100 3,968,065 100  
      
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
   6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      
    1. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดค าบงคัพ 1 16.66 200,000 51.95  
    2. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  1 16.66   50,000 12.99  
    3. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอ่ืน 1 16.66   20,000 5.19  
    4. โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา 1 16.66   15,000 3.90 กองการศึกษาฯ 
    5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของ 
       ผู้สูงอายุ 

1 16.66   70,000 18.18  

    6. โครงการสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง 1 16.66  30,000 7.80  
รวม 6 100 385,000 100  

       
 
 
 
 



แบบ ผด.01 
-12- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่ 
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่      
   7.1 แผนงานเกษตร      
    1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ เช่น การปลูกหญ้าแฝก,ปลูกต้นไม้ 1 33.33 15,000 27.28  
    2. โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 1 33.33 25,000 45.46 ส านักปลัดฯ 
    3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ 1 33.33 15,000 27.28  
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      

รวม 3 100 55,000 100  
      

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร ได้แก่      
   8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป      
    1. โครงการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม  ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 1 20 500,000   
    2. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 1 20 10,000   
    3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 1 20 20,000  ส านักปลัดฯ 
    4. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับคณะผู้บริหาร 
        สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

1 20 20,000   

    5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 20 50,000   
รวม 5 100 600,000 100  

รวมทั้งสิ้น 73 100 20,914,465 100  
      

 



แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธาน ี

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดงหมูชัยเจรญิ 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหมู – ชัยเจริญ 
รายละเอียดเป็นไปตามที่เทศบาลต าบลค าบง
ก าหนด 

200,000 ม.4 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนาล้อม 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาล้อม
รายละเอียดเป็นไปตามที่เทศบาลต าบลค าบง
ก าหนด 

590,000 ม.5 กองช่าง             

3 โครงการขุดลอกสระ 
สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ 1 บ้านค าบง 
 

-  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอก
สระสาธารณะประโยชน์ รายละเอยีดเป็นไป
ตามที่เทศบาลต าบลค าบงก าหนด 

8,000 ม.1 กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
รายละเอียดเป็นไปตามที่เทศบาลต าบลค าบง
ก าหนด 

300,000 ม.1-ม.10 กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ลู่วิ่งออกก าลังกาย 
หมู่ที่ 1 บ้านค าบง 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ลู่วิ่งออกก าลังกาย หมูท่ี่ 1 
บ้านค าบง  รายละเอียดเป็นไปตามที่เทศบาล
ต าบลค าบงก าหนด 

490,000 ม.1 กองช่าง             

 

 



  แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

  ยุทธศาสตร์ที ่1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 บ้านชัย
เจริญ (ซอยบ้านนาย
เพ็ง  เวียงโสม) 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง 
ถนนคสล.หมู่ที่ 4 บ้านชัยเจริญ (ซอยบ้าน
นายเพ็ง เวียงโสม) รายละเอียดเปน็ไปตามที่
เทศบาลต าบลค าบงก าหนด 

490,000 ม.4 กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 บ้าน 
นาล้อม ซอยบ้านนาย
สมดี ภเูวียง) 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง 
ถนนคสล.หมู่ที่ 5 บ้านนาล้อม (ซอยบ้านนาย
สมดี  ภเูวียง) รายละเอียดเป็นไปตามที่
เทศบาลต าบลค าบงก าหนด 

155,000 ม.5 กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 บ้านโนน
สมบูรณ์ (คุ้มน้อยไป 
สะคไุปเจริญสุข) 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบรูณ์ (คุ้ม
น้อยไปสะคุไปเจรญิสุข) รายละเอยีดเป็นไป
ตามที่เทศบาลต าบลค าบงก าหนด 

390,000 ม.7 กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 บ้านนา
ล้อม สายภายใน
หมู่บ้าน 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านนาล้อม รายละเอียด
เป็นไปตามที่เทศบาลต าบลค าบงก าหนด 

450,000 ม.5 กองช่าง             

 
 



  แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบส าเร็จ
ระบบแรงดึงพร้อม 
ฝาปิด หมู่ที่ 1  
บ้านค าบง 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ าแบบส าเร็จ ระบบแรงดึงพร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านค าบง รายละเอียดเป็นไป
ตามที่เทศบาลต าบลค าบงก าหนด 

420,000 ม.1 กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบส าเร็จ
ระบบแรงดึงพร้อม 
ฝาปิด หมู่ที่ 6 
บ้านนาล้อมน้อย 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ าแบบส าเร็จ ระบบแรงดึงพร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านนาล้อมน้อย รายละเอียด
เป็นไปตามที่เทศบาลต าบลค าบงก าหนด   
 

310,000 ม.6 กองช่าง             

รวม 20  3,803,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผด.02 
 -16-  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการธนาคารน้ า 
ใต้ดินระบบปดิทุก
หมู่บ้านภายในเขตพื้นท่ี
ต าบลค าบง หมู่ที่ 2 
บ้านเจรญิสุข 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคาร
น้ าใต้ดินระบบปิดทุกหมู่บา้นภายในเขตพื้นท่ี
ต าบลค าบง หมู่ที่ 2 บ้านค าบง รายละเอยีด
เป็นไปตามที่เทศบาลต าบลค าบงก าหนด 

240,000 ม.2 กองช่าง          
 
 

   

2 โครงการธนาคารน้ า 
ใต้ดินระบบปดิทุก
หมู่บ้านภายในเขตพื้นท่ี
ต าบลค าบง หมู่ที่ 3 
บ้านดงหม ู
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคาร
น้ าใต้ดินระบบปิดทุกหมู่บา้นภายในเขตพื้นท่ี
ต าบลค าบง หมู่ที่ 3 บ้านค าบง รายละเอยีด
เป็นไปตามที่เทศบาลต าบลค าบงก าหนด 

246,000 ม.3 กองช่าง             

รวม 2  486,000               
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.02 
 -17-  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3.1 แผนงานเกษตร 
  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
ในเขตเทศบาลต าบล
ค าบง 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ฯลฯ 
 

50,000 ม.1 - ม.10 ส านักปลดั             

รวม 1  50,000               
 

3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินคา้ 
บรรจภุัณฑ์ สินค้า
กลุ่มอาชีพ ชุมชน 
เทศบาลต าบลค าบง 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ฯลฯ 
 
 

20,000 ม.1 - ม.10 ส านักปลดั             

รวม 1  50,000               
 

 
 



แบบ ผด.02 
 

-18- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการรวมพลัง
ขับเคลื่อนยาเสพตดิ 
 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ฯ 

30,000 ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

2 โครงการส่งเสริม 
อาชีพให้กับผู้ติดยา 
เสพติด 
 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ฯ 

30,000 ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

3 โครงการจดังานชม
ทานตะวันสวยควาย
งาม เทศบาลต าบล
ค าบง 
 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ฯ 

250,000 ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

รวม 3  310,000               
 
 
 



 
แบบ ผด.02 

 

-19- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการช่วยเหลือ 
ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 
ในเขตเทศบาล 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ  

50,000 ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

รวม 1  50,000               
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบ ผด.02 

 

-20- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  4.3 แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการส่งเสริม
สวัสดิการทางสังคม
สงเคราะห์ผูสู้งอาย ุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ 

8,246,400 ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

2 โครงการส่งเสริม
สวัสดิการทางสังคม
สงเคราะห์ผู้พิการ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ 

2,016,000 ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

3 โครงการส่งเสริม
สวัสดิการทางสังคม
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ 

180,000 ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

รวม 3  10,442,400               
 

 

 
 
 
 
 

 



 

แบบ ผด.02 
 

-21- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
  4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการจราจร 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ 

15,000 ม.1 - ม.10 ส านักปลดั             

2 โครงการป้องกัน
อัคคีภัยในเคหสถานฯ 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ 

15,000 ม.1 - ม.10 ส านักปลดั             

3 โครงการอบรม
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 
เบื้องต้น 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ 

15,000 ม.1 - ม.10 ส านักปลดั             

4 โครงการอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
ไฟป่า 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ – อุปกรณ์
ฯลฯ 

15,000 ม.1 - ม.10 ส านักปลดั             

5 โครงการด าเนินการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ 

20,000 ม.1 - ม.10 ส านักปลดั             

 

 



แบบ ผด.02 
-22- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
  4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

6 โครงการชุมชนอุ่นใจ 
ปลอดภัยจากอสรพิษ 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ 

30,000 ม.1 - ม.10 ส านักปลดั             

รวม 6  110,000               
 

4.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 อุดหนุนโครงการ 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
 

- เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 

 

20,000 ท้องถิ่น 
อ.บ้านผือ 

ส านักปลดั             

2 อุดหนุนโครงการ
มาตรการเร่งรัด
ขับเคลื่อนการแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
 

- เพื่ออุดหนุนโครงการมาตรการเรง่รัด
ขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 

20,000 
 
 
 

ที่ว่าการ 
อ าเภอ 
บ้านผือ 

ส านักปลดั             

 
 



แบบ ผด.02 
 

-23- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
  4.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

3 อุดหนุนการจัดงาน 
รัฐพิธี อ าเภอบ้าน
ผือ จังหวัดอุดรธานี 
 

- เพื่ออุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อ าเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธาน ี
  

20,000 ที่ว่าการ 
อ าเภอ 
บ้านผือ 

ส านักปลดั             

4 อุดหนุนโครงการ
งานประเพณีของดี 
อ าเภอบ้านผือ 
 

- เพื่ออุดหนุนการจัดงานโครงการงาน
ประเพณีของดี อ าเภอบ้านผือ 
  

20,000 
 
 
 

ที่ว่าการ 
อ าเภอ 
บ้านผือ 

ส านักปลดั             

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี
ต าบลค าบง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ – อุปกรณ์
ฯลฯ 

20,000 
 
 
 

ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลค าบง 

ส านักปลดั             

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลค าบง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ – อุปกรณ์
ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลค าบง 

ส านักปลดั             

รวม 6  120,000               
 

  
 



แบบ ผด.02 
 

-24- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

  5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  5.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการตลาดปลอด 
สารพิษ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ 

20,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 

ส านักปลดั             

2 โครงการชุมชนน่าอยู ่
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าจัดซือ้วัคซีน 
ค่าจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ฯลฯ 

35,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

3 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนใน 
เขตพื้นท่ี จ านวน 10 หมู่บ้านๆ ละ  
20,000 บาท 

200,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

4 โครงการอบรมการ
จัดท าบ่อดักไขมันอย่า
ง่ายเพื่อใช้ในครัวเรือน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ 

30,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

5 โครงการอบรม
สุขาภิบาลอาหาร 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ 

30,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

รวม 5  315,000               
 

 



 

 แบบ ผด.02 
 -25-  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

 5.2 แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 เงินสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพท้องถิ่น 
(สปสช.) 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.) 

200,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

รวม 1  200,000               
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
  6.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการสนับสนุน 
โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 
(สพฐ.) 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ 

1,800,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

2 โครงการสนับสนุน 
โครงการอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ 

612,500 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

 
 



แบบ ผด.02 
-26- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
  6.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

3 โครงการสนับสนุน 
โครงการอาหารเสรมิ
โรงเรียน (สพฐ.) 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ 

862,290 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

4 โครงการสนับสนุน 
โครงการอาหารเสรมิ
(นม) ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ 

239,525 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการเรยีน 
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

212,500 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

141,250 ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

 

 
 



แบบ ผด.02 
-27- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

    

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
  6.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

7 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง  ฯลฯ 

50,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการอบรมป้องกัน 
ระวังอุบัติภัยในเด็ก 
ปฐมวัย 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง  ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

9 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้แก่ ค่าจดัซื้อดอกไม้ หิน ปูน 
ทราย  ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ฯลฯ 

30,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม 9  3,968,065               
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.02 
 

-28- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

  

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านภัย 
ยาเสพตดิค าบงคัพ 
 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
ประกอบด้วย ค่าปา้ย ค่าอาหาร คา่อาหารว่าง 
ค่ากรรมการตดัสิน ค่ารางวัล ฯลฯ 

200,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล 
 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
ประกอบด้วย ค่าปา้ย ค่าอาหาร คา่อาหารว่าง 
ค่ากรรมการตดัสิน ค่ารางวัล ฯลฯ 
 

50,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
ประกอบด้วย ค่าปา้ย ค่าอาหาร คา่อาหารว่าง 
ค่ากรรมการตดัสิน ค่ารางวัล ฯลฯ 
 

20,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการประเพณี
ถวายเทียนพรรษา 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
ประกอบด้วย ค่าปา้ย ค่าจัดซื้อต้นเทียน 
อาหารถวายพระ สังฆทาน จตุปจัจัย ฯลฯ 
 

15,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการส่งเสริมและ
สืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ของผู้สูงอายุ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
ประกอบด้วย ค่าปา้ย ค่าอาหาร คา่อาหารว่าง
ฯลฯ 
 

70,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

 



แบบ ผด.02 
-29- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี    

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
  6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

6 โครงการสู่ขวัญบ้าน 
สู่ขวัญเมือง 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
ประกอบด้วย ค่าปา้ย ค่าอาหาร คา่อาหารว่าง
ฯลฯ 
 

30,000 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

     
 
 

       

รวม 6  385,000               
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  7.1 แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ ฯลฯ เช่น 
การปลูกหญ้าแฝก 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่งฯลฯ 
 

15,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

2 โครงการปดิทองหลัง
พระ สืบสานแนว
พระราชด าร ิ
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างฯลฯ 
 

25,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

 



 แบบ ผด.02 
 

-30- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

    

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  7.1 แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตามแนว
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการประกอบด้วย ค่าป้าย 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างฯลฯ 
 

15,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

รวม 3  55,000               

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.02 
 

-31- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี    

 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  และการบริหาร 
  8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 โครงการเลือกตั้ง/
เลือกตั้งซ่อม ผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น/สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการประกอบด้วย ค่าหีบบัตร
เลือกตั้ง ค่าบัตรเลือกตั้ง รวมถึงคา่วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯลฯ 
 

500,000 
 
 
 

ม.1 – ม.10 ส านักปลดั        
 
 
 

     

2 โครงการจดักิจกรรม
วันเทศบาล 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ 
 

10,000 
 
 
 

ม.1 – ม.10 ส านักปลดั             

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท า 
แผนชุมชน 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ฯลฯ 
 

20,000 
 
 
 

ม.1 – ม.10 ส านักปลดั             

 
 

  
 
 



  แบบ ผด.02 
  

-32- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี    

    

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  และการบริหาร 
  8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนา 
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับคณะ
ผู้บริหารสมาชิกฯ พนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้าง 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการประกอบด้วย  
ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ฯลฯ 
 

20,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั             

5 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการประกอบด้วย  
 ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ฯลฯ 
 

50,000 
 
 
 

ส านักงาน 
เทศบาล

ต าบลค าบง 
 

ส านักปลดั          
 

   

รวม 5  600,000               

 
   

 
 
 
 
 
 

 

   



 แบบ ผด.02 
   

-33- 
บัญชีโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการในเขตพื้นที่และได้รับการอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 
1. เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 ชุดอุปกรณส์ าหรับ
ห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงหมูชัยเจรญิ 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณส์ าหรบั
ห้องเรียนโครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงหม ู
ชัยเจริญ 
 

30,700 
 
 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

บ้านดงหม ู
ชัยเจริญ 

 

กอง
การศึกษาฯ 

 

           

2 โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดินระบบ
เปิดทุกหมู่บ้านภายใน
เขตพื้นท่ีต าบลค าบง  
หมู่ที่ 2 บ้านเจริญสุข 
 

- จ านวน 1 บ่อ 810,000 
 
 
 

หมู่ที่ 2 กองช่าง 
 

           

3 โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดินระบบ
ปิดทุกหมู่บ้านภายใน
เขตพื้นท่ีต าบลค าบง  
หมู่ที่ 8 บ้านค าแหน 
 

- จ านวน 15 บ่อ 1,400,000 
 
 
 

หมู่ที่ 8 กองช่าง             

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


