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แผนด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  

เพิม่เตมิ (ฉบับที่ 1) 
 
 
 

                                                 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกมุภวาปี     จงัหวดัอุดรธานี 

 
งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 
   ส านักปลดั  อบต.เสอเพลอ 

 



 

 
ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ 

เรื่อง แผนด าเนนิงาน องค์การบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ   
ประจ าปงีบประมาณ  2562   เพิม่เตมิ   (ฉบบัที ่1) 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2และฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 2561  ข้อ 27  แผนการด าเนินงาน     
ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติ่ม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน นั้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   ได้จัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1)  เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 เพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ 1)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   10   เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
 
 

                (ลงชื่อ)  
          (นายสมัย  นครไพร)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 

 
 

 



 
ค าน า 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจส าคัญใน
การปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายใต้อ านาจของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560  ที่สร้างกระบวนการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ในฐานะที่มี
ความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  จ าเป็นต้องปฏิบัติงานให้ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่  และท่ีส าคัญองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  และวัฒนธรรมตลอดจนมีหน้าที่ส่งเสริม  และสนับสนุนการบริหารงานของหมู่บ้านและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  จึงได้ด าเนินการหลายแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ดังกล่าว 

  จากพระราชบัญญัติแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งต้องวาง
แผนการพัฒนาการถ่ายโอน  เพ่ือให้การปฏิบัติการ  การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2และฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 2561  ข้อ 27   แผนการด าเนินงาน ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วัน ที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติ่ม งบประมาณจาก
เงินสะสม องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน ฉบับเพ่ิมติม ดังกล่าวขึ้น  เพ่ือเป็น
แนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาต าบล  และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบห้วง
ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ส่วนที ่ 1 
บทน า 

 

1.1. บทน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนด าเนินงาน  ซึ่งแผนด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานของ
ปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและ
บูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน  โครงการในแผน
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกข้ึน 

  แผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ เป็นแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ทีแ่สดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่จะด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   ประจ าปีงบประมาณ  2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
 ซึ่งได้รวบรวมแผนงานและโครงการที่จะมีการด าเนินจริงในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  

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

1.3. ขัน้ตอนการจดัท าแผนด าเนนิงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  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  ยกร่างแผนด 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 
 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ประกาศใช้ 
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   
  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  4  การประกาศแผนด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนด าเนินงานการเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเ พ่ือประกาศใช้แผนด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศ             
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  แผนด าเนินงาน ประจ าปี  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชน
ได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
1.7.  ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
 1. ได้ทราบถึงแผนงานโครงการที่ปฏิบัติจริงในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   

2. เป็นการรวบรวมแผนงานและโครงการขององค์การบริหารส่ วนต าบลเสอเพลอ                 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3.  เป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล 
 4.  เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา 
 5.  สะดวกในการติดตามประเมินผลงาน  โครงการ  ของปีงบประมาณนั้น  
 6.  เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ การด าเนินในแต่ละปีงบประมาณ 
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บัญชสีรปุจ านวนโครงการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน   ประจ าปีงบประมาณ   2562 เพิ่มเตมิ  ( ฉบับที ่1 ) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

 
ยทุธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการที่

ด าเนนิการ 
ป ี 2562 

คดิเปน็รอ้ยละของโครงการ
ทั้งหมด 

 

จ านวนงบประมาณ 
ทีด่ าเนนิการ 

ป ี 2562 

คดิเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน     
 

     

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  
แผนงาน เคหะและชุมชน  

25 
3 

83.33 
10 

4,935,000 
268,000 

94.13 
5.11 

กองชา่ง 
กองชา่ง 

      

รวม 28 93.33 5,203,000 99.24  

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2  ยทุธศาสตรด์า้นคณุภาพชวีติ สงัคม และ
วฒันธรรม 

 
 

 
 

                               

แผนงาน  สังคมสงเคราะห ์
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            ( งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ) 

1 
1 

3.33 
3.33 

20,000 
20,000 

0.38 
0.38 

กองสวสัดกิารฯ 
กองการศกึษา 

 
 

      
      

รวม 2 6.67 40,000 0.76  

รวมทัง้สิน้ 30 100 5,243,000 100  
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แบบ ผด. 01 



 
 

บัญชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ   2562 เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
 แผนงาน    อตุสาหกรรมกรรมและการโยธา   จ านวน    25   โครงการ  
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ที ่ โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ม.1ซอยบา้นนาง
บัวภา  พรหมสิทธ์ิ        
บ้านสงเปลือย   

เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1
ขนาดกว้าง  2.00 ม. ยาว 36.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
72.00  ตร.ม. (ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.เสอเพลอ ก าหนด) )   
 

37,000 บ้านสง
เปลือย ม.1 

กองช่าง 
 

- - - - -        

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ม. 3 
ซอยบ้านนางเนตรดาว 
สุวรรณะ ไปสามแยก
ทางไปโคกสว่าง  

เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3  
 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 72.00 ม.  หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ0.50 
ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม.  
( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ  อบต.เสอเพลอ 
ก าหนด) 
 

152,000 บ้านเหล่า
กล้วย ม.3 

กองช่าง 
 

- - - - -        

 แบบ ผด. 02 



 
 

 

บัญชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ   2562 เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
 แผนงาน    อตุสาหกรรมกรรมและการโยธา    จ านวน    25   โครงการ  
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ที ่ โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ม.4จากศาลา
กลางบ้าน -บ้านนาย
เรือง  บุตตะโยธี  

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.4 กว้าง 4.00 ม.ยาว 48.50 ม. 
 หนาเฉลี่ย  0.15  ม.  
หรือมีพื้นที ่ไม่น้อยกว่า  
194 ตร.ม.) ( ทั้งนี้ก่อสร้างตาม แบบ
อบต.เสอเพลอ ก าหนด  ) 

98,000 บ้านโนนขี้เหล็ก 
ม.4 

กองช่าง 
 

- - - - -        

4 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. ม. 8 จากบ้าน
นางพัชรี  ปาราชิตร – 
บ้านนายเพียว  พรหม
ทา   
 

เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  
ม.8 ขนาดกว้าง 3.00  ม.  ยาว 64.00 
ม.  หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  192.00  ตร.ม. 
(ท้ังนี้ก่อสร้างตาม ( แบบ อบต.เสอเพลอ 
ก าหนด) 

103,000 บ้านโคกศรี
ส าราญ 

ม.8 

กองช่าง 
 

- - - - -        

5 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. ม. 8 จากบ้าน
นายหมุน ศรรีะวงศ์ 
ถึง บ้านนายเบ้า  
บุญยรตัน ์

เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  
ม.8 ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
   ยาว 36.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
   108.00  ตร.ม.. (ท้ังนี้ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เสอเพลอก าหนด) 

57,000 บ้านโคกศรี
ส าราญ 

ม.8 

กองช่าง 
 

- - - - -        

แบบ ผด. 02 



 
บัญชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ   2562 เพิ่มเติม  (ฉบบัที ่1) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
 แผนงาน    อตุสาหกรรมกรรมและการโยธา    จ านวน    25   โครงการ  
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ที ่ โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ติดตั้งการด์เรล 
(GUARD RAIL) 
ถนนลาดยางสาย
หนองนาค า - วังหน้า
ผา    

เพื่อก่อสร้างติดตั้งการ์ดเรล (GUARD 
RAIL) ถนนลาดยางสายหนองนาค า - วัง
หน้าผา ช่วงระหว่างหมู่บ้าน บ้านเสอ
เพลอ  ม.2 – บ้านโนนศรสีมพร ม. 10 
ยาว 100.00 ม.  ( ทั้งนีท้ าการปรบัปรุง
ตามแบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด  ) 

208,000 บ้านเสอเพลอ-
โนนศรีสมพร 
 ม.2-ม.10 

กองช่าง 
 

- - - - -        

7 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. ม. 12  
บ้านนายนิพนธ ์-บ้าน
นางปราณี   

เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  
ม.12 ขนาดกว้าง 4.00  ม.       
ยาว 130.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  520.00 ตร.ม.  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตาม แบบ อบต.เสอเพลอ 
ก าหนด ) 
 

275,000 บ้านดงสามสิบ 
ม.12 

กองช่าง 
 

- - - - -        

แบบ ผด. 02 



 
บัญชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ   2562 เพิ่มเติม  (ฉบบัที ่1) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
 แผนงาน    อตุสาหกรรมกรรมและการโยธา    จ านวน    25   โครงการ  
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ที ่ โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. ม.13 จากหน้า
บ้านนายอัมพร แพน
สมบัติ -บ้านนายไฉล 
เฉียดหนองยูง    

เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.
13  กว้าง5.00ม.  ยาว 104.00 ม. หนา
เฉลี่ย0.15 ม.หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
520.00 ตร.  ม.( ทั้งนีท้ าการปรับปรุง
ตาม แบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด  ) 

292,000 บ้านทอง
อินทร์  
ม.13 

กองช่าง 
 

- - - - -        

9 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. ม.14ภายในซอย
เจ็ดพี่น้อง บ้านหนอง
นาค า 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้าง   
คสล.  ม. 14 ขนาดกว้าง 4.00  ม. ยาว  
130.00 ม.  หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  520.00  ตร.ม. ( ทั้งนี้
ก่อสร้างตามแบบอบต.เสอเพลอก าหนด 
)  

275,000 บ้านหนอง 
นาค า ม. 14 

กองช่าง 
 

- - - - -        

10 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. ม.16บ้านนาง
นาวา  บัวนาค -ศาลา
ประชาคม 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน  
คสล. ม.16ขนาดกว้าง 6.00 ม.  ยาว 
57.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหลท่าง
ลูกรังข้างละ0.50  ม. พืน้ที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  342.00  ตร.ม. ( 
ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบอบตเสอเพลอ
ก าหนด )  

163,000 บ้านสง
เปลือย ม.16 

กองช่าง 
 

- - - - -        

แบบ ผด. 02 



 

บัญชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ   2562 เพิ่มเติม  (ฉบบัที ่1) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
 แผนงาน    อตุสาหกรรมกรรมและการโยธา    จ านวน    25   โครงการ  

 
 

-10- 
 

ที ่ โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. ม.19 บ้านนาง
ไกรสรณ์  วิเศษวงษา – 
บ้านนางหนูพัด  เพียผือ  

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล. ม.19 ขนาดกว้าง 
3.00 ม.  ยาว 7.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  มีพื้นทีไ่ม่น้อย
กว่า  210.00  ตร.ม. ( ทั้งนี้
ก่อสร้างตามแบบอบตเสอเพลอ
ก าหนด ) 

113,000 บ้านสงเปลือย  
ม. 19 

กองช่าง 
 

- - - - -        

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล. พร้อมฝา
ปิด ม.1 ซอยบ้าน นางบัว
ภา  พรหมสิทธ์ิ  บ้านสง
เปลือย  
 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ม.1 กว้าง  0.40  ม.  
 ลึก 0.40  ม. ยาว  40.00  ม.
ซอยบ้าน นางบัวภา  พรหมสิทธ์ิ 
บ้านสงเปลือย   ( ทั้งนี้ก่อสร้าง
ตามแบบ  อบต.
เสเพลอ ก าหนด  )  
 

104,000 บ้านสงเปลือย 
ม.1 

กองช่าง 
 

- - - - -        

แบบ ผด. 02 



 
บัญชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ   2562 เพิ่มเติม   (ฉบบัที ่1) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
 แผนงาน    อตุสาหกรรมกรรมและการโยธา    จ านวน    25   โครงการ  

 
-11- 

ที ่ โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

13 
 
 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล. พร้อมฝา
ปิด  ม.2 จากบ้านนาย
สวาท  พรมสิทธ์ิ - บ้าน
นางบัวกี  รภากุล  
 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด  ม.2 กว้าง 0.40  ม.  
 ลึก 0.40  ม. ยาว 114.00 ม. 
( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ  อบต.
เสอเพลอ ก าหนด  )  

273,000 บ้านเสอเพลอ 
ม.2 

กองช่าง 
 

- - - - -        

14 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  พร้อมฝา
ปิด  ม.4 จากศาลา
กลางบ้าน –บ้านนางพั้ว  
เขียวลุน 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า พร้อมฝาปิด  ม.
4  กว้าง 0.40  ม.  
 ลึก 0.40  ม. ยาว 73.00 ม. 
( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ  อบต.
เสอเพลอ ก าหนด  )  

175,000 บ้านโนนขี้เหล็ก 
ม.4 

กองช่าง 
 

- - - - -        

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิด  ม.5 จากหน้าวัดอัมริ
นทราราม -โรงเรียนบา้น
ทองอินทร์สวนมอญ ม. 5 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด  ม.5 กว้าง 0.40  ม.  
 ลึก 0.40  ม. ยาว 114.00 ม. 
( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ  อบต.
เสอเพลอ ก าหนด  )  

273,000 บ้านทองอินทร์ 
ม.5 

กองช่าง 
 

- - - - -        

แบบผด. 02 



 
บัญชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  2562  เพิ่มเติม  (ฉบบัที ่1) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
 แผนงาน    อตุสาหกรรมกรรมและการโยธา    จ านวน    25   โครงการ  

 
-12- 

 

ที ่ โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

16 
 
 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล. พร้อมฝา
ปิด  ม.9 จากหนา้บ้าน
นายจ าเนียร         เหง้า
พรหมมินทร์ –  
 หน้าตลาดนัด 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด  ม.9 กว้าง 0.40  ม.  
 ลึก 0.40  ม. ยาว 62.00 ม. 
( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ  อบต.
เสอเพลอ ก าหนด  )  

148,000 บ้านสงเปลือย 
ม.9 

กองช่าง 
 

- - - - -        

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  พร้อมฝา
ปิด  ม.15 บริเวณสี่แยก
หน้าโรงเรียนบ้านโคกศรี
ส าราญวังหน้าผา – บ้าน
นางพรรณี  วิเศษวุธ และ
บริเวณบา้นนายอดลุ มีศรี 
– บ้านนางหนู  
เขตบุญเรือง 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด  ม.15 กว้าง 0.40  ม.  
 ลึก 0.40  ม. ยาว 41.00 ม. 
 และ กว้าง 0.40  ม.  
 ลึก 0.40  ม. ยาว 80.00 ม. 
( ทัง้นี้ก่อสร้างตามแบบ  อบต.
เสอเพลอ ก าหนด  )  

289,000 บ้านโคกศรี
ส าราญ 
ม.15 

กองช่าง 
 

- - - - -        

แบบผด. 02 



 
บัญชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ   2562 เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
 แผนงาน    อตุสาหกรรมกรรมและการโยธา    จ านวน    25   โครงการ  
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ที ่ โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

18 
 
 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล. พร้อมฝา
ปิด  ม.17 จากบ้านนาย
วิเชียร เสรีรักษ์ ไป ล าห้วย
หนองแดง 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด  ม.17 กว้าง 0.40  ม.  
 ลึก 0.40  ม. ยาว 114.00 ม. 
( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ  อบต.
เสอเพลอ ก าหนด  )  

273,000 บ้านโคกศรี
ส าราญ 
ม.17 

กองช่าง 
 

- - - - -        

19 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  พร้อมฝา
ปิด  ม.18  จากหน้าบ้าน
นางไพจิตร  บ่อชน  
ถึงสี่แยก 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด  ม.18  กว้าง 0.40  ม.  
 ลึก 0.40  ม. ยาว 35.00 ม. 
( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ  อบต.
เสอเพลอ ก าหนด  )  

83,000 บ้านวังหน้าผา 
ม.18 

กองช่าง 
 

- - - - -        

20 โครงการวางท่อ คสล. 
มอก. ช้ัน 3   ม.19 

เพื่อจ่ายตามโครงการวางท่อ 
คสล.มอก. ช้ัน 3 หลังวัดโนน
พระ ม.19ขนาด Ø 0.80 ม. 
จ านวน 4 ท่อน  (ท้ั งนี้
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอ
เพลอ ก าหนด ) 

8,000 บ้านสงเปลือย 
ม. 19 

กองช่าง 
 

- - - - -        

แบบผด. 02 



 
บัญชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ   2562 เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
 แผนงาน    อตุสาหกรรมกรรมและการโยธา    จ านวน    25   โครงการ  

 
 
 

-14- 
 

ที ่ โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

21 
 
 
 

โครงการก่อสร้างฝาย
เปิด-ปิดน้ าคลองโนน
ขมิ้น  บ้านโนนสวรรค์ 
ม. 7 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้าง 
ฝายเปดิ-ปิดน้ าคลองโนนขมิ้น 
บ้านโนนสวรรค์ ม. 7ขนาดกว้าง 
6.00 ม.  ผนังข้างสูง2.50  ม.  
สันฝายสูง 1.00 ม. (ทั้งนี้
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพล
ก าหนด)  
 

299,000 บ้านโนนสวรรค์ 
ม. 7 

กองช่าง 
 

- - - - -        

22 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น บ้านวังหน้าผา  ม.
11 
 

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ าล้น บ้านวังหน้าผา  ม.11 
ขนาดกว้าง 12.00 ม. ผนังข้าง
สูง 3.00 ม. สันฝายสูง 2.00 ม.
( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ  อบต.
เสอเพลอ ก าหนด  )  

500,000 บ้านวังหน้าผา 
ม.11 

กองช่าง 
 

- - - - -        

แบบผด. 02 



 
บัญชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ   2562 เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
 แผนงาน    อตุสาหกรรมกรรมและการโยธา    จ านวน    25   โครงการ  
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ที ่ โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

23 
 
 

โครงการก่อสร้างบ่อ
ตกตะกอนระบบผลิต
น้ าประปา บ้านสงเปลือย 
ม. 1,9,16,19   

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้าง
บ่อตกตะกอนระบบผลิต
น้ าประปา ม. 1,9,16,19 
ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 
18.00 ม.สูง 3.50 ม.(ท้ังนี้
ก่อสร้างตามแบบอบต.เสอเพล
ก าหนด  

500,000 บ้านสงเปลือย 
ม. 1,9,16,19   

กองช่าง 
 

- - - - -        

24 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสายหนองนา
ค า-วังหน้าผา ( ช่วงหน้า
ร้านนพคุณค้าไม้ )   

เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสายหนองนาค า-
วังหน้าผา      ช่วงหน้าร้าน
นพคุณค้าไม้ ขนาดกว้าง 6.00  
ม.ยาว 25.00 ม.  ผิวจราจร 
AC  หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.
ม.ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบอบต.
เสอเพลก าหนด 

82,000 บ้านสงเปลือย 
ม. 1 

กองช่าง 
 

- - - - -        

แบบผด. 02 



 
 

บัญชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ   2562 เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
 แผนงาน    อตุสาหกรรมกรรมและการโยธา    จ านวน    25   โครงการ  

 
 
 
 

-16- 
 
 

ที ่ โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

25 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ดินเสริมผิวลูกรังสายวัด
สามัคคีศรีสมพร  ม.10 
เส้นทางไปคลองโนน
ขมิ้น 

เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุง
ถนนดินเสริมผิวลูกรังสายวัด
สามัคคีศรีสมพร  ม.10 เส้นทาง
ไปคลองโนนขมิ้นขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 860.00 ม.โดยท า
การเสริมหินลูกรัง ไม่น้อยกว่า  
431.38 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
ผิวเรียบจราจร (ท้ังนี้ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) 

155,000 บ้านโนนศร ี
สมพร ม.10 

กองช่าง 
 

- - - - -        

รวม 25 - 4,935,000 - - - - - - - - - - - - - - 

แบบผด. 02 



 
 

บัญชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ   2562 เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
 แผนงาน    เคหะและชมุชน   จ านวน    3   โครงการ  
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ที ่ โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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 
 
 
 

โครงการซ่อมแซมบ่อ
พักน้ าท่อ คสล. ม.1  
(ช่วงร้านนพคุณค้าไม้ 
) 

เพื่อซ่อมแซมบ่อพักน้ าท่อ คสล. 
บ้านสงเปลือย (ช่วงร้านนพคณุค้าไม้ 
)ขนาด Ø 0.60 ม. ขนาดกว้าง.80 
ม.   ยาว 1.20 ม.  จ านวน 4  บ่อ
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอ
เพลอก าหนด) 
 

30,000 บ้านสงเปลือย 
ม.1 

กองช่าง 
 
 

- -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - - -        

2 โครงการซ่อมแซมดิน
คันคูดินห้วยสามพาด   
ม. 3 

เพื่อซ่อมแซมดินคันคูดินห้วยสาม
พาด  บ้านเหล่ากล้วยยาว 73.00 ม.  
กว้าง 2.00 -7.00 ม.   สูง 3.50  ม.
ปริมาณดินถม 1,555 ลบ.ม  พร้อม
ปรับเกลีย่ แต่งให้เรียบร้อย ( ทั้งนี้
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอ 
ก าหนด ) 
 

121,000 บ้านเหล่า
กล้วย ม.3 

กองช่าง 
 
 

- -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - - -        
 

แบบผด. 02 



 
 

บัญชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ   2562 เพิ่มเติม  (ฉบบัที ่1) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี    จงัหวัดอุดรธานี 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 .ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  
 แผนงาน    เคหะและชมุชน   จ านวน    3   โครงการ  
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ที ่ โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายวดัป่า
ทองปานไปบ้านโคก
สว่าง  ม.10 

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสายวดัป่า
ทองปานไปบ้านโคกสว่าง  ม.10
ขนาดกว้าง 4.00 – 5.00 ม. ยาว 
650 ม. โดยท าการเสริมหินลูกรังไม่
น้อยกว่า 236.04 ลบ.ม.  พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบผิวจราจร(ท้ังนี้ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด) 
 
 

117,000 บ้านโนนศร ี
สมพร ม.10 

กองช่าง 
 
 

- -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - - -        

รวม 3 - 268,000 - - - - - - - - - - - - - - 

แบบผด. 02 



 
 

    บญัชจี านวนโครงการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
       แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ   2562 เพิม่เติม  (ฉบบัที ่1) 
     องค์การบริหารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี  จงัหวดัอดุรธานี 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้นคณุภาพชวีติ สงัคม และวฒันธรรม 
แผนงาน  สงัคมสังเคราะห์  จ านวน   1  โครงการ 
 
ที ่ โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการก่อสร้างซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน
ผู้ยากไร้และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กับประชาชนผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 

20,000 ในเขตพื้นท่ีต าบล
เสอเพลอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- - - - -   - - - - - 

รวม 1 - 20,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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  แบบ ผด. 02 



 
 

บัญชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
 แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ   2562 เพิ่มเติม  (ฉบบัที ่1) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกมุภวาป ี  จงัหวดัอดุรธานี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้นคณุภาพชวีติ สงัคม และวฒันธรรม 
แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (งานศาสนาและวฒันาธรรมทอ้งถิน่ )    จ านวน   1   โครงการ 
 
ที ่ โครงการ  รายละเอยีดของกจิกรรม 

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนนิการ 
หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
และวันส าคัญของชาต ิ
 อ าเภอกุมภวาป ี

เพื่อใช่จ่ายตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีและวันส าคญั
ของชาติ อ าเภอกุมภวาปี 
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

20,000 อ าเภอกุมภวาปี  กองการศึกษา - - - - - -   - - - - 

รวม 1 - 20,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ ผด. 02 


