
 
 

 
                                                                                              แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                   หน้า | 7  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

2. แบบ ผด.02 เป็นแบบบญัชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                               

บัญชีจำนวนโครงการพฒันาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                         องค์การบริหารส่วนตำบลเมอืงเดช  อำเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานีท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 อุดหนุนศูนย์อำนวยการ
พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยา
เสพติดอำเภอ 

อุดหนุนงบประมาณรายละเอียด
ตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 90) 

30,000 อำเภอเดชอุดม สำนักปลัด             

2 อุดหนุนศูนย์อำนวยการ
พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 

อุดหนุนงบประมาณรายละเอียด
ตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 91) 

20,000 จังหวัด
อุบลราชธาน ี

สำนักปลัด             

3 โครงการฝ ึกอบรมอาชีพ
ช่างก่อสร้าง 
(โครงการตรวจโบนัส) 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และปฏิบัติ
ช่างก่อสร้าง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น พ.ศ. 
2561-2565  หน้า 93) 

35,500 อบต.เมืองเดช กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การทำขนมไทย 

ฝึกอบรมให้ความรู้การทำขนมไทย
แ ล ะ ย ก ร ะ ด ั บ ฝ ี ม ื อ แ ร ง ง า น               
จำนวน 30 คน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น พ.ศ. 
2561-2565  หน้า 94) 

10,100 อบต.เมืองเดช กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

  

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

2. แบบ ผด.02 เป็นแบบบญัชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                               

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การทำบัญชีครัวเรือนกลุ่ม
แม่บ้าน 

อบรมการทำบัญชีครัวเรือน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น พ.ศ. 
2561-2565  หน้า 95) 

60,000 อบต.เมืองเดช กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

6 โครงการฝ ึกอบรมอาชีพ
อาหารไทย 

ฝึกอบรมให้ความรู้การทำอาหารไทย 
จำนวน 30 คน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น พ.ศ. 
2561-2565  หน้า 95) 

16,100 อบต.เมืองเดช กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

7 โครงการอบรมให้ความรู้
สิทธิและหน้าที่ของสตรี  

เพื่ออบรมให้ความรู ้เรื ่องสิทธิและ
หน้าที่ของสตรี 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น พ.ศ. 
2561-2565  หน้า 95) 

9,450 อบต.เมืองเดช กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

8 โครงการฝ ึกอบรมอาชีพ 
คหกรรม (การเย็บผ้า) 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และปฏิบัติ
อาชีพคหกรรม 
(การเย ็บผ้า) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2563  หน้า 34) 

20,600 อบต.เมืองเดช กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

9 โครงการคัดเลือกยกย่อง
และเชิดชูสตรีดีเด่น 

เพื่อคัดเลือกยอกย่องสตรีดีเด่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น พ.ศ. 
2561-2565  หน้า 96) 

2,000 อบต.เมืองเดช 
 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

แบบ ผด.02 



 
 

 
                                                                                              แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                   หน้า | 9  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

2. แบบ ผด.02 เป็นแบบบญัชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                               

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการคัดเลือกและยก
ย ่ องครอบคร ั วอบ อุ่น
ดีเด่น 

เพื ่อคัดเลือกและยกย่องครอบครัว
อบอุ่นดีเด่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 96) 

1,980 อบต.เมืองเดช กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

11 โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น 

เพื่ออบรมให้ความรู้และกิจกรรมสร้าง
ครอบครัวให้อบอุ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 96) 

11,700 อบต.เมืองเดช กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

12 จ ัดทำศ ูนย ์บร ิการคน
พิการทั่วไป 

จัดทำศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 97) 

5,000 อบต.เมืองเดช กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

13 โครงการคัดเลือกและยก
ย่องเชิดชูผู้สูงอายุดีเด่น 

คัดเลือกและยกย่องเชิดชูผู ้ส ูงอายุ
ดีเด่นผู้สูงอายุ ชาย   จำนวน  1  คน 
                  หญิง  จำนวน  1  คน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 97) 

2,000 อบต.เมืองเดช กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

14 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื ่องสิทธิประโยชน์ของ
ผู้สูงอายุ 

เพ ื ่ ออบรมให ้ ความร ู ้ เ ร ื ่ องส ิทธิ
ประโยชน ์ของผ ู ้ส ูงอายุ  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2561-2565  
หน้า 98) 

15,600 อบต.เมืองเดช กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ ผด.02 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

2. แบบ ผด.02 เป็นแบบบญัชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                               

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการอบรมให้ความรู้
เ ก ี ่ ย ว ก ั บพ ิ ษภ ั ยของ         
ย า เ ส พ ต ิ ด  แ ล ะ จั ด
ก ิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค ์ วั น
ต่อต้านยาเสพติด 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยา
เสพติด และจัดกิจกรรมรณรงค์วัน
ต่อต้านยาเสพติด ผู้เข้ารับการอบรม
ตระหน ักถ ึงพ ิษภ ัยของยาเสพติด 
จำนวนกลุ่มเป้าหมายประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.เมืองเดช 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 98) 

30,000 อบต.เมืองเดช สำนักปลัด             

16 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในเขต อบต.
เมืองเดช  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 99) 

30,000 อบต.เมืองเดช กอง 
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

17 โครงการฝ ึกอบรมและ
ศ ึ ก ษ า ด ู ง า น ด ้ า น
ส า ธ า ร ณ ส ุ ข แ ล ะ
สิ ่งแวดล้อมของแกนนำ
ส่งเสริมสุขภาพ 

สัมมนาศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 แก้ไข ครั้งท่ี 3/2564 หน้า 1) 

20,000 อบต.เมืองเดช กอง 
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 รวม 17 โครงการ  320,030               
 

แบบ ผด.02 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 


