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แผนด าเนินงาน 
จ่ายขาดเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 คร้ังที่ 2 
 
 

                                           

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกมุภวาปี     จงัหวดัอุดรธานี 

 
งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 



 

 
ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ 

เรื่อง แผนด าเนนิงานองค์การบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  2560  
ครัง้ที ่2 

........................................................  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2559  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 27  
แผนการด าเนินงาน ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติ่ม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จาก
หน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน นั้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอได้ด าเนินการประกาศใช้เงินจ่ายขาดสะสม 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และได้ขอขยายเวลาด าเนินการ ตามบันทึกข้อความ ที่ อด. 73201/178 ลงวันที่ 
30 สิงหาคม 2560 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    ได้จัดท าแผนด าเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เสร็จแล้ว  จึงขอประกาศใช้แผนด าเนินงาน ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   20   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
                   (ลงชื่อ) 
        (นายสมัย  นครไพร)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 

 
 
 



 
ค าน า 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจส าคัญใน
การปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายใต้อ านาจของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับ
ปัจจุบัน ที่สร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ  ในฐานะที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  จ าเป็นต้องปฏิบัติงานให้ตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  และที่ส าคัญองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  มีอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมตลอดจนมีหน้าที่ส่งเสริม  และสนับสนุนการ
บริหารงานของหมู่บ้านและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  จึงได้ด าเนินการหลายแบบเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์  ดังกล่าว 
  จากพระราชบัญญัติแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  รวมทั้งแก้ไขจนถึงปัจจุบัน  
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งต้องวาง
แผนการพัฒนาการถ่ายโอน  เพ่ือให้การปฏิบัติการ  การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2559  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 27  
แผนการด าเนินงาน ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติ่ม งบประมาณจากเงินสะสม องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงได้
จัดท าแผนด าเนินงานตามที่ได้ประกาศการจ่ายขาดเงินสะสมและที่ขออนุมัติขยายเวลา ในการจัดท าตาม
บันทึกเลขท่ี อด. 73201/178 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560  เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาต าบล  และ
สนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 
        
        องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   
       
    



 
สารบญั 

 
 

สว่นที ่ 1   บทน า               หนา้ 
 - บทน า        1  
 - วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน     1  
 - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    3   
 -   ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     4   
 
 
สว่นที ่  2 บัญชโีครงการ / กจิกรรม       

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ    5  
 

สว่นที ่ 3 แผนด าเนนิงาน จ่ายขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครัง้ที ่2 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1      6  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่ 1 
บทน า 

 

1.1.  บทน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน  และประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี  และแผนด าเนินงาน  ซึ่งแผนด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทาง
ในการด าเนินงานของปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มี
การประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน  
โครงการในแผนด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกข้ึน 
  แผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ เป็นแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่  แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่จะด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    ประจ าปีงบประมาณ  2560  ซึ่งได้รวบรวม
แผนงานและโครงการที่จะมีการด าเนินจริงในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบล      เสอเพลอ แบบบูรณา
การ 

1.2.  วตัถปุระสงคข์องแผนด าเนนิงาน 
  1.  เพื่อรวบรวมแผนงานและโครงการที่จะมีการด าเนินงานจริงในเขตพ้ืนที่ 
  2.  เพื่อทราบรายละเอียดแผนงานและโครงการของแต่ละหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
  3.  เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  และอ าเภอ 
  4.  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.  เพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผลของแผนงาน  โครงการของปีงบประมาณนั้น 

1.3. ขัน้ตอนการจดัท าแผนด าเนนิงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  (หมวดที่ 5)  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน
ด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  สว่นภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/ โครงการ  จากแผนงาน / โครงการ  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ  
  3.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่องแผนด าเนินงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาเห็นชอบ 
  4.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  5.   เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนด าเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผน
ด าเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสิบวัน 
 

  จากขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ        
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น         
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น       
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รวบรวมโครงการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จดัท าร่างแผน หน่วยงานอ่ืน 

เสนอร่างแผน 

พิจารณาร่างฯต่อผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบ
เห็นชอบ 

ประกาศ 



 
1.4.   ระยะเวลาในการจดัท าแผนด าเนนิงาน 
  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง 
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  

แนวทางในการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  แผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้นแผนด าเนินงานจึงมีแนวทางการจัดท าดังนี้ 
  1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินงาน 
  2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  3.  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และ
แสดงถึงการจะด าเนินงานจริง 
  4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของแต่ละกองงาน 
1.6.  ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวมเก็บข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะ
มีการด าเนินงานจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการพ้ืนที่โดย
ข้อมูลดังกล่าวอาจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนด าเนินงานพัฒนาจังหวัด / 
อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอแบบบูรณาการ 
 ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานตามระเบียบวิธีงบประมาณ โดยก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเค้าโครงแผนด าเนินงานมี 3 ส่วน 
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ส่วนที่  1  บทน า 
  1.1  บทน า 
  1.2  วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
  1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  1.4  ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
 
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
  2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
 
ส่วนที่  3  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
  
ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนด าเนินงานการเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้แผนด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  แผนด าเนินงานพัฒนา ( องค์กรปกครองส่วนจังหวัด  / เมืองพัทยา / เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล) ประจ าปี  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 1.7.  ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
 1. ได้ทราบถึงแผนงานโครงการที่ปฏิบัติจริงในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   

2. เป็นการรวบรวมแผนงานและโครงการขององค์การบริหารส่ วนต าบลเสอเพลอ                 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3.  เป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล 
 4.  เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา 
 5.  สะดวกในการติดตามประเมินผลงาน  โครงการ  ของปีงบประมาณนั้น  
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บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2       

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
 
 

ยทุธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนนิการ 
ป ี 2560 

คดิเปน็รอ้ยละของโครงการ
ทั้งหมด 

 

จ านวนงบประมาณ 
ทีด่ าเนนิการ 

ป ี 2560 

คดิเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน    
  

     

แผนงาน เคหะและชุมชน  
 

30 
 

88.24 10,236,770 73.40 กองชา่ง 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 3 8.82 3,695,000 26.49 กองชา่ง 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5 ยทุธศาสตรด์า้นการบริหารจดัการบา้นเมอืง
ทีด่ ีและเทคโนโลยสีารสนเทศ    
แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

 
 
1 

 
 

2.94 

 
 

15,000 

 
 

0.11 

 
 

กองชา่ง 
 

รวม 
 
 

34 100 13,946,770 100  
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ผด. 01 



 
 

บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
  
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน 
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ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภาย 
ในหมู่บ้านบ้านเหล่ากล้วย ม.3   
จากถนนลูกรังไปถึงบ้านโคกสว่าง 
อ าเภอหนองแสง 

เพื่อจ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

ภายใน ม.3 ขนาดกว้าง 4.00- 
6.00 เมตร ระยะทาง 2,500  เมตร 
 โดยยกร่องคันทางใหม่ ลงลูกรังซ่อม 
แซมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
พร้อมปรับเกรดบดอัดตลอดสายทาง 
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.
เสอเพลอก าหนด) 
 
 
 
 

495,000 บ้านเหล่ากล้วย  
ม. 3 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ - - - - 

ผด. 02 



 
 
 

บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน     จ านวน 30 โครงการ 
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ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

2 
 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภาย 
ในหมู่บ้าน บ้านโนนขี้เหล็ก ม.4   
จากถนนลูกรังเรียบไปตามถนน
มิตรภาพและบ้านโนนขี้เหล็ก ม.4 
ไปถึงบ้านดงสามสิบ ม.12  

เพื่อจ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

ภายใน ม.4 ขนาดกว้าง 4.00-6.00 เมตร 
ระยะทางรวม 1,850  เมตร โดยยกร่อง
คันทางใหม่ ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกรด
บดอัดตลอดสายทาง  (ทั้งนี้ก่อสร้างตาม
แบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด)  

398,000 บ้านโนนขี้เหล็ก 
ม.4 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ - - - - 

3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน
วังหน้าผา  ม.11  
จากถนนลาดยาง บ้านตาดไป 
อ าเภอหนองแสง ถึงไร่อ้อยคุ้ม
นอก 

เพื่อจ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  

ม.11 ขนาดกว้าง 4.00-6.00 เมตร 
ระยะทาง 415  เมตร โดยยกร่องคันทาง
ใหม่ ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร หนา 
เฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัด
ตลอดสายทาง(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ   
อบต.เสอเพลอก าหนด) 
 

89,000 บ้านวังหน้าผา  
ม.11 

 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ - - - - 

ผด. 02 



 
 

บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน 
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ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

4 
 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภาย 
ในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย  ม.19  
จากถนนลาดยางสายหนองนาค า 
-วังหน้าผา ถึงเส้นทางบ้าน 
โคกสว่าง อ าเภอหนองแสง 

เพื่อจ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภาย 

ใน ม.19 ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  
ระยะทางรวม 1,500  เมตร  
โดยยกร่องคันทางใหม่ ลงลูกรังซ่อมแซม 
ผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
พร้อมปรับเกรดบดอัดตลอดสายทาง   
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ   
อบต.เสอเพลอก าหนด) 

382,000 บ้านสงเปลือย  
 ม.19   

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

- - / / / 

5 โครงการซ่อมแซมถนนดินบ้าน
เสอเพลอ ม.2  
จากบ้านนายสวัสดิ์  เนตรพรหม  
ถึงบ้านที่นา  นายภู  ชูพรมวงศ์   
 

เพื่อจ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  

ม.11 ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ระยะทาง 
รวม 500  เมตร โดยยกร่องคันทางใหม่  
หนาเฉลี่ 0.50 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยผิว
จราจรให้เรียบตลอดสายทาง 
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ   
อบต.เสอเพลอก าหนด) 

260,000 บ้านเสอเพลอ 
ม.2 

 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

- - / / / 

ผด.02 



บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน 
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ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

6 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย  
 ม.1 จ านวน 2 ช่วง  
 - (ช่วงที่ 1) จากบ้านนางพวงผกา 
ค าผุก ถึงบ้านนายสมบัติ คุโณ  
ขนาด 
(ช่วงที่   2)  จากบ้านนางเพชร
ลดา หาพรหม ถึง บ้าน นาย
สุนทร  ตานุชมน์ 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน ม.1  ชว่งที ่1 ขนาดกวา้ง 4.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 79.00 ม.ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจร คสลไม่น้อยกว่า316.00 ตร.ม. 
ชว่งที ่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว  90.00 ม.ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร 
คสล. ไม่น้อยกว่า 270.00  ตร.ม.(ทั้งนี้
ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) 

328,160 บ้านสงเปลือย  
 ม.1   

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ / - - - 

7 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภาย 
ในหมู่บ้าน บ้านเหล่ากล้วย ม.3   
จากบ้านนางเนตรดาว หินอ่อน 
ถึง บ้านนายเกรียงไกร  พละดี 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน ม.3ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย  
0.15 ม. ยาว 63.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้าง 
ละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล 
ไม่น้อยกว่า 252.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อ 
คสล.อัดแรงชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง   
6.00 ท่อน (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ  
อบต.เสอเพลอก าหนด) 

142,200 บ้านเหล่ากล้วย 
ม.3 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ / - - - 

ผด.02 



 
 

บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน 

-10- 

ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

8 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านเหล่ากล้วย  
ม.3   จากบ้าน  นายวิรัตน์  
 หัดสิม ถึง บ้าน นางชุติมา  
ศิริบุตร   

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน ม.3 ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 130.00 ม.ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจร คสลไม่น้อยกว่า 520.00  ตร.ม.  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอ
เพลอก าหนด) 
 

291,200 บ้านเหล่ากล้วย  
ม.3 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ / - - - 

9 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
ภายในหมู่บ้าน  บ้านสวนมอญ  
ม.6  จาก  ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ไป ถนนไปวัดป่าบ้าน
สวนมอญ   

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน ม.6 ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 125.00 ม.ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสลไม่น้อยกว่า 
625.00  ตร.ม.  (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ 
ของ  อบต.เสอเพลอก าหนด) 
 

355,000 บ้านสวนมอญ  
ม. 6 

 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ / - - - 

ผด.02 



 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน 

-11- 

ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

10 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์  
ม.7 จาก บ้านโนนสวรรค์ ไป 
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน ม.7 ขนาดกว้าง 4.00 ม.    
 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 210.00 ม.ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมี 
พ้ืนที่ผิวจราจร คสลไม่น้อยกว่า 840.00  
ตร.ม.  (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ  
อบต.เสอเพลอก าหนด) 

495,600 บ้านโนนสวรรค์  
ม.7 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ / - - - 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรี
ส าราญ   ม.8  จากบ้านนางอรุณี  
สูงแข็ง ถึงบ้านนางดาราวี   
ทองมินทร์   

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน ม.8 ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 123.00 ม. ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร 
คสลไม่น้อยกว่า 615.00  ตร.ม.พร้อมวาง
ท่อ คสล.อัดแรง ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 7  
ท่อน   (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.
เสอเพลอก าหนด)  
 

362,850 บ้านโคกศรี
ส าราญ   ม.8 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ / - - - 

ผด.02 



 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน 

-12- 

ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

12 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย   
ม.9 จากบ้าน นายอดุลย์ ผุยโสภา 
ถึงบ้าน นายประหยัด  แดงสวา 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน ม.9 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 62.00 ม.ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจร คสลไม่น้อยกว่า 186.00  ตร.ม.  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอ
เพลอก าหนด) 

103,040 บ้านสงเปลือย   
ม.9 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ / - - - 

13 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านโนนศรีสมพร   
ม.10  จ านวน 2 ช่วง 
(ช่วงที่ 1) จากถนนลาดยางสาย
หนองนาค า-วังหน้าผา ถึง  ถนน 
คสล.ทางไปวัป่าปานอุทิศ   
(ช่วงที่ 2) จาก ถนน คสล.ทางไป
วัดป่าปานอุทิศ  ถึง ทางไประบบ
ประปาหมู่บ้าน  
 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน ม.10  ช่วงที่1 ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว  104  ม.  หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ชว่งที ่2 ขนาดกว้าง 4.00  ม.ยาว 96.00 
เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือ 
มีพ้ืนที่ผิวจราจร คสลไม่น้อยกว่า800.00  
ตร.ม. (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.
เสอเพลอก าหนด) 

440,000 บ้านโนนศรีสมพร   
ม.10 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ / - - - 

ผด.02 



 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน 

-13- 

ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

14 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา ม.
11 จ านวน 3 ช่วง  
(ช่วงที่ 1) จากถนนลาดยางสาย
หนองนาค า-วังหน้าผา ถึงซ้าย
ทาง 
( ช่วงที่ 2 )จากถนนลาดยางสาย
หนองนาค า-วังหน้าผา 
 
(ช่วงที่ 3)  จากหน้าวัดศิริชัย
เจริญ ถึง คลองชลประทาน 
(ทางเข้าเมรุวัดศิริชัยเจริญ) 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน ม.11  ชว่งที ่1 ขนาดกว้าง 5.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.   ยาว 13.10  ม. 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจร คสลไม่น้อยกว่า 65.50  
ตร.ม. ชว่งที ่2  ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 12.50 ม.ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจร คสลไม่น้อยกว่า 62.50  ตร.ม.  
ชว่งที ่3  ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 140.00 ม.ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร 
คสลไม่น้อยกว่า 560.00  ตร.ม.  รวม
พ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
688.00 ตารางเมตร  (ท้ังนี้ก่อสร้างตาม
แบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด) 
 

394,070 บ้านวังหน้าผา ม.
11 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ / - - - 

ผด.02 



บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน 

-14- 

ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

15 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา  
ม.11  จากถนนลาดยาง บ้านตาด
ไป อ าเภอหนองแสง ถึงไร่อ้อยคุ้ม
นอก 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน ม.11 ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 135.00 ม.ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจร คสลไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. 
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอ
เพลอก าหนด) 

297,000 บ้านวังหน้าผา  
ม.11 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ / - - - 

16 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านดงสามสิบ   
ม.12 จ านวน 2  ช่วง  
(ช่วงที่1) จากนายสัญชาติ   
สามแท่ง ถึง  บ้าน นางนรินทิพย์ 
กันภัย 
(ช่วงที่2) จาก.ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน..ถึง..บ้าน  นางกตัลชลี  
ชวนละคร 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน ม.12 ชว่งที่1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 123.00 ม.ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจร คสลไม่น้อยกว่า 369.00  
ตร.ม  ชว่งที2่ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 90.00 ม.ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจร คสลไม่น้อยกว่า 360.00  ตร.ม.    
รวมพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  729.00 
ตารางเมตร   

400,950 บ้านดงสามสิบ   
ม.12 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ / - - - 

ผด.02 



 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน 

-15- 

ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

17 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านทองอินทร์  
ม.13  จากถนนคอนกรีตเขต
รอยต่อ หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 13 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน ม.13 ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 123.00 ม.ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล.อัดแรง ชั้น 3 จ านวน 
20 ท่อน  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสลไม่
น้อยกว่า 615  ตร.ม.(ทั้งนี้ก่อสร้างตาม
แบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด) 
   

386,000 บ้านทองอินทร์  
ม.13 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ - - - - 

18 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาค า  
ม.14  ซอย 7 พ่ีน้องอุทิศ    
 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน ม.14  ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 250 ม.ไหล่ทาง 
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจร คสล .ไม่น้อยกว่า 750  ตร.ม.   
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) 
 

412,500 บ้านหนองนาค า  
ม.14 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ / - - - 

ผด.02 



 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน 
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ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

19 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรี
ส าราญ  ม.17  จ านวน 2 ช่วง  
(ช่วงที่ 1)  หน้าบ้าน นางธิดารักษ์  
แสงเมืองปัก 
  (ช่วงที่ 2)  จากบ้านเลขที่ 64 ม.
17 ถึง บ้านเลขที่ 46 ม.17    

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน ม.17 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 15.50 ม.ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจร คสลไม่น้อยกว่า 62.00  ตร.ม.  
ชว่งที ่2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 44.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล
ไม่น้อยกว่า 132.00  ตร.ม. รวมพ้ืนที่ผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 194 ตร.ม  

106,700 บ้านโคกศรี
ส าราญ  ม.17   

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ / - - - 

20 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา  
ม.18  จากข้างก าแพงวัดศิริชัย
เจริญ ถึงคลองชลประทาน    

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ภายใน ม.18  ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 73.00 ม.ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจร คสลไม่น้อยกว่า 365.00  ตร.ม.  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของอบต.เสอเพลอ
ก าหนด)  

213,000 บ้านวังหน้าผา ม.
18 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

/ / - - - 

ผด.02 



 
 

บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน 

-17- 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

21 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนติดตั้งราว
เหล็กลูกฟูก  (GUARD RAIL)   
 บ้านโคกศรีส าราญ ม.17  
 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน ติดตั้งราว 

เหล็กลูกฟูก ม.17  เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
โดยกั้นระหว่างล าห้วยหนองแดง (ถนน
ลาอยางสายหนองนาค า-วังหน้าผา)   
ข้างละ 50 เมตร รวม 100 เมตร (ท้ังนี้
ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) 
 

250,000 บ้านโคกศรี
ส าราญ ม.17  

 

กองช่าง  
งานไฟฟ้าและถนน 

- - / / / 

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านเสอเพลอ  
 ม.2 จากบ้านนางชวนเชย  
ชานนตรีถึง บ้านนางเงิน  แหหล้า  
( ถนนลาดยางสาย เสอเพลอ - 
โนนสวรรค์ )   
 

เพ่ือจ่ายตามโครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ า คสล. ม.2  ขนาดกว้าง0.40 ม. 
ลึก 0.40 ม.  ยาว 200.00 ม.  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของอบต.เสอเพลอ 
ก าหนด)                    

500,000    บ้านเสอเพลอ 
ม.2 

กองช่าง  
งานบ าบัดน้ าเสีย 

/ - - - - 

ผด.02 



 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน 
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ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

23 
 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านทองอินทร์  
ม.5 จากสี่แยกโรงเรียนบ้าน  
ทองอินทร์ ถึง ด้านข้างโรงเรียน 
บ้านทองอินทร์  

เพ่ือจ่ายตามโครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ าคสล. ม.5  ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.40 ม.  ยาว 150.00 ม.  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของอบต.เสอเพลอ 
ก าหนด) 

376,000 บ้านทองอินทร์  
ม.5 

กองช่าง  
งานบ าบัดน้ าเสีย 

/ - - - - 

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.ภายในหมู่บ้าน  
บ้านทองอินทร์ม.5 ช่วงสี่แยกไป 
บ้านหนองหว้า ถึงหลังเมรุวัด 
บ้านทองอินทร์ 

 

เพ่ือจ่ายตามโครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ าคสล. ม.5  ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.40 ม.  ยาว 195.00 ม.  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของอบต.เสอเพลอ 
ก าหนด) 

488,000 บ้านทองอินทร์  
ม.5 

กองช่าง  
งานบ าบัดน้ าเสีย 

/ - - - - 

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.ภายในหมู่บา้นบ้านสงเปลอืย  
 ม.9 จากจุดเริ่มต้นโครงการจากบ้าน 
นวลละออ ผุยโสภา ถึง บา้นนายชาลี 
 จตุเทน 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
 คสล. ม.9  ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.  ยาว 
197.00 ม. (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ   
อบต.เสอเพลอก าหนด)                    

450,000   บ้านสงเปลือย 
ม.9 

กองช่าง  
งานบ าบัดน้ าเสยี 

/ - - - - 

ผด.02 



 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน 
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ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

26 
 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านโคกศรี 
ส าราญ ม.15 จากบ้านนายโยธนิ  
วิเศษวุธ – บ้านนางทองใบ  จนัค าภา 
และจากบา้น นายหนู  วิเศษวุธ  ถึง  บ้าน
นายประสาท  บัวลอย 

เพ่ือจ่ายตามโครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ าคสล. ม.15 ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.40 ม.  ยาว 198.00 ม.  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของอบต.เสอเพลอ 
ก าหนด) 

496,000     บ้านโคกศรี 
ส าราญม.15 

กองช่าง  
งานบ าบัดน้ าเสีย 

/ - - - - 

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านดงสามสิบ 
ม.12 จากถนน คสล. เสน้กลางหมู่ 
บ้าน ถึงถนนลาดยาง สายหนอง 
นาค า - วังหนา้ผา 

เพ่ือจ่ายตามโครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ าคสล. ม.12 ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.40 ม.  ยาว 150.00 ม.  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของอบต.เสอเพลอ 
ก าหนด) 

376,000 บ้านดงสามสิบ 
ม.12 

กองช่าง  
งานบ าบัดน้ าเสีย 

- - / / / 

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.ภายในหมู่บา้นบ้านสงเปลอืย 
ม.16 จากข้างบา้นนางวิยะดา  
ศรีค าหาญ  ถึงบ้านนางบปุผา วะชุม  
 

เพื่อจา่ยตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
 คสล. ม.16 ขนาดกวา้ง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.  ยาว 
200.00 ม. (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ   
อบต.เสอเพลอก าหนด)                    

500,000   บ้านสงเปลือย 
ม.16 

กองช่าง  
งานบ าบัดน้ าเสยี 

- - / / / 

ผด.02 



 
 

บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน 
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ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

29 
 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านสงเปลือย 
ม.19 ช่วงถนนคอนกรีตสายรอบ 
หมู่บ้าน ไป วัดโนนพระ 

เพ่ือจ่ายตามโครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ าคสล. ม.19 ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.30 ม.  ยาว 95.00 ม.  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของอบต.เสอเพลอ 
ก าหนด) 
 
 

123,500   บ้านสงเปลือย 
       ม.19 

กองช่าง  
งานบ าบัดน้ าเสีย 

- - / / / 

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านวังหน้าผา 
ม.18 จากบ้าน นางหนูนา  
นามมหาจนัทร์ ถึง บา้นนายบุญศรี   
สมศรี  
 

เพ่ือจ่ายตามโครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ าคสล. ม.18 ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.40 ม.  ยาว 130.00 ม.  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของอบต.เสอเพลอ 
ก าหนด) 
 
 

325,000 บ้านวังหน้าผา 
ม.18 

กองช่าง  
งานบ าบัดน้ าเสีย 

- - / / / 

ผด.02 



 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
  แผนงาน    อตุสาหกรรมและการโยธา     จ านวน 3 โครงการ 
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ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

1 
 
 
 

โครงการก่อสร้างฝายน้ ากั้นล าห้วย
หนองแดง  เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ใน 
การอุปโภคและการเกษตร  
บ้านโคกศรีส าราญ ม.17 

เพ่ือจ่ายตามโครงการก่อสร้างฝายน้ ากั้น 
ล าห้วยแดง ขนาดกว้าง 12.00 เมตร  
ผนังผนังข้าง สูง 3.00 เมตร สันฝายสูง  
1.50 เมตร (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ  
 อบต. เสอเพลอก าหนด) 

500,000 บ้านโคกศรีส าราญ   
       ม.17 

กองช่าง  
ก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

- - / / / 

2 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าและ
ก่อสร้างถนนลูกรังเรียบคลอง ม.9  
(จากฝ่ายโนนขมิ้นบ้านโนนศรีสม
พร  ม.10 – หนองสาครบ้านสง
เปลือย ม.9)     

เพ่ือจ่ายตามโครงการขุดลอก 
คลองส่งน้ าและก่อสร้างถนนลูกรังเรียบ 
คลอง ม.9 ขนาดกว้าง 4.00  เมตร   
ระยะทางข้างละ 4,000 เมตร 

3,000,000 บ้านสงเปลือย 
ม.9 

กองช่าง  
ก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

- - / / / 

3 โครงการวางท่อ คสล.อัดแรง ชั้น 
3 บ้านโนนขี้เหล็ก  ม.4  จาก
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน    ถึง
ที่ดิน นางปานชนก  บุตรตะโยธี    
 

เพ่ือจ่ายตามโครงการขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง0.40 ม. จ านวน 128 

ท่อ พร้อมก่อสร้งบ่อพัก คสล. จ านวน 

14 บ่อ   (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ  

อบต.เสอเพลอก าหนด) 

195,000 บ้านโนนขี้เหล็ก  
ม.4   

กองช่าง  
ก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

/ - - - - 

ผด.02 



 
 

บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน จา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
  
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองทีด่แีละเทคโนโลยสีารสนเทศ  
  แผนงาน    เคหะและชมุชน    จ านวน  1  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-22- 

ล าดบั
ที ่

โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ พ.ศ.  2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

1 
 
 
 

เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่งชนิด  
(มอเตอร์ไฟฟ้า) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 เพ่ือเตรียมการ/บรรเทาความเดือดร้อน
ประชาชนในภาพรวม ฯลฯ  
 

15,000 พื้นที่ต.เสอเพลอ กองช่าง 
งานบริหาร 

ทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

- - / / - 

ผด.02 


