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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 27  แผนการด าเนินงาน ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้จัดท าแผน
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ผ่านขบวนการขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว  
จึงขอประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่    16    เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

                   (ลงชื่อ)  
           (นายสมัย  นครไพร)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 

 
 
 

 
 
 



ค าน า 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจส าคัญในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้อ านาจของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560  ที่สร้างกระบวนการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ในฐานะที่มีความใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุด  จ าเป็นต้องปฏิบัติงานให้ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  และที่
ส าคัญองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และ
วัฒนธรรมตลอดจนมีหน้าที่ส่งเสริม  และสนับสนุนการบริหารงานของหมู่บ้านและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น  จึงได้ด าเนินการหลายแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ดังกล่าว 

  จากพระราชบัญญัติแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งต้องวาง
แผนการพัฒนาการถ่ายโอน  เพื่อให้การปฏิบัติการ  การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2และฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 2561  ข้อ 27   แผนการด าเนินงาน ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ่ม งบประมาณจากเงินสะสม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน ดังกล่าวขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาต าบล  และ
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ส่วนที่  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 าบลที่  แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่จะด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    ประจ าปีงบประมาณ  2564  ซึ่งได้รวบรวม
แผนงานและโครงการที่จะมีการด าเนินจริงในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  

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

1.3. ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  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.   ระยะเวลาในการจัดท าแผนด าเนนิงาน 
  ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 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  
 6.  เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ การด าเนินในแต่ละปีงบประมาณ 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน      ประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี     จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
ปี  2564 

คิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด 

 

จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 
ปี  2564 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
 

 
 

    

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  
 

18 
 

20.22 3,179,100 
 

9.09 กองช่าง 
 

      
รวม 18 20.22 3,179,100 9.09  

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรม 

 
 

 
 

 
 

  

แผนงาน  งบกลาง 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห ์
แผนงาน  สาธารณสุข 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
แผนงาน  การศึกษา 
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            (  งานกีฬาและนันทนาการ ) 
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            ( งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ) 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

8 
4 
7 
5 
14 
2 

 
9 
 
3 

8.99 
4.50 
7.87 
5.62 
15.73 
2.25 

 
10.11 

 
3.37 

21,939,086 
150,000 
801,800 
769,000 

5,574,750 
170,000 

 
405,000 

 
830,000 

62.75 
0.43 
2.29 
2.20 
15.94 
0.49 

 
1.16 

 
2.37 

ทุกกองงาน 
กองสวัสดิการฯ 

สาธารณสุข 
ป้องกันฯ 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

 
กองการศึกษา 

 
กองช่าง 

      

รวม 52 58.44 30,639,636 87.63  
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แบบ ผด. 01 



 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน    ประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ         อ าเภอกุมภวาปี          จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
ปี  2564 

คิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด 

 

จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 
ปี  2564 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกจิ  การ
ลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว   

  
 

   

แผนงาน  การเกษตร 
 

9 10.11 270,000 0.77 กองการเกษตร 

รวม 9 10.11 270,000 0.77  
ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

 
 
1 

 
 

1.12 

 
 

20,000 

 
 

0.06 

 
 

ป้องกันฯ 
      

รวม 1 1.12 20,000 0.06  
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

9 
 

10.11 
 

855,000 
 

2.45 
 

ส านักปลัด 
 
 

      

รวม 9 10.11 855,000 2.45  

รวมทั้งสิ้น 89 100 34,963,736 100  
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แบบ ผด. 01 



 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ   2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี     จังหวัดอุดรธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงาน    อุตสาหกรรมกรรมและการโยธา   รวมจ านวน    18   โครงการ  
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ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 
 
 
 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังรอบบึง
สังข ์บ้าน 
สงเปลือย  ม.19  

ด าเนินการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  ขนาดกว้าง 4.00 - 6.00
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร โดยท า
การ   ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรที่
ช ารุดเสียหาย (ทั้งนี้ซ่อมแซมตาม
แบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด) 

200,000 ด าเนินการจาก
แยกถนนสง
เปลือยโคก

สว่าง -นานาย
วิจิตร ฤทธิ์วาป ี

กองช่าง 
 

            

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้าน
โนนศรีสมพร 
 ม. 10  

ด าเนินการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,800.00 เมตร ( ทั้งนี้ก่อสร้าง
ตามแบบของ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) 

200,000 ด าเนินการจาก
เส้นรอบวัดปา่
ทองปาน แยก

ถนน คสล. หน้า
บ้านนางพั้ว  

พรมราช 

กองช่าง 
 

            

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้านสง
เปลือย  ม.1  
 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง  
  ขนาด  กว้าง  3.00 -
5.00 เมตร  ยาว  200.00 เมตร (ทั้
งนี้ก่อสร้างตามแบบของอบต.เสอ
เพลอก าหนด)  
 

15,000 ด าเนินการจาก
จากบ้าน 

นายผวิ คุโณ  –
  เสาโทรศัพท ์

กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 



 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ   2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี     จังหวัดอุดรธานี 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงาน    อุตสาหกรรมกรรมและการโยธา      
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ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ภายใน
หมู่บ้าน   ม.2  
 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ขนาดกว้าง  
5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ยาว 70.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร  
คสล.ไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม  
 ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.
เสอเพลอก าหนด) 

194,300 ด าเนินการจาก
วัดจันทร์
ประสิทธิ ์
ไป ศูนย์

สัมมาชีพชุมชน 

กองช่าง 
 

            

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.9   

เพื่อก่อสร้างถนน  คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 62.00 ม. ไหล่
ทางลูกรังข้าง ละ 0.50 เมตรหรือมี
พื้นที่ผิวจราจร  คสล.ไม่น้อย
กว่า 248.00 ตร.ม. ( ทั้งนี้ก่อสรา้ง
ตามแบบของ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด)  

139,800 ด าเนินการจาก
เชื่อมต่อซอย

สร้าง
แก้ว ถึง บ้าน

นายวิ
รัตน์ สุวรรณ

ภักด ี

กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 



 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ   2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี     จังหวัดอุดรธานี 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 .ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงาน    อุตสาหกรรมกรรมและการโยธา      
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ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านดง
สามสิบ ม.12    

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน   ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา
เฉลี่ย  0.15 ม. ยาว 90.00 ม. ไหล่
ทางลูกรังข้าละ 0.50 เมตร  หรือ   มี
พื้นที่ผิวจราจร  คสล. ไม่น้อย
กว่า 360.00 ตร.ม ( ทั้งนี้ก่อสร้าง
ตามแบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด 
 

203,000 ด าเนินการจาก
บ้านนายวัน
ดี  ค าทอง

เที่ยง ถึง ถนน
ใหม่ 

กองช่าง 
 

            

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านบ้านทอง
อินทร์ ม. 13  

เพื่อก่อสร้างถนน  คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 62 .00 ม. ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  หรือ  มี
พื้นที่ผิวจราจร คสล.  ไม่น้อย
กว่า 186.00 ตร.ม  (ทั้งนี้ก่อสร้าง
ตามแบบของ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด)  
 

102,200 ด าเนินการจาก
ซอยบ้านนาง

อรวรรณ ค าบึง
กลาง ถึง บ้าน
นายสมชาต ิ 

สาริโท 

กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี     จังหวัดอุดรธานี 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 .ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงาน    อุตสาหกรรมกรรมและการโยธา       

-10- 
 

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น 
บ้านโคกศรีส าราญ   
ม.17  

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  ขนาดกว้าง 3.50  ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ยาว 50.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจร คสล.  ไมน่้อย
กว่า  175.00 ตร.ม.  
(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.
เสอเพลอก าหนด) 

95,600 ด าเนินการจาก
จากหน้าบา้น
นางกาญจนา   

อ ามาตร  -
 บ้านนาย
แดง หัสกัน 

กองช่าง 
 

            

9 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น 
บ้านโคกศรีส าราญ  
 ม.17  

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  ขนากว้าง  3.50 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 27.00 ม. ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมน่้อย
กว่า 94.50 ตร.ม.(ทั้งนี้ก่อสร้าง
ตามแบบของ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) 
 

51,200 ด าเนินการจาก
หน้าบา้นนาย

สาคร  ชินบุตร 
- บ้านนาง
เตือนใจ   

กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี     จังหวัดอุดรธานี 

 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงาน    อุตสาหกรรมกรรมและการโยธา       

 
-11- 

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น 
บ้านสงเปลือย  ม.1  

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  ขนากว้าง 4.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 15.6 ม.ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ         
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า 62.40 ตร.ม (ทั้งนี้ก่อสร้าง
ตามแบบของ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด)  
 

35,000 ด าเนินการ
จากบ้านนาย
ไฉน พรหม
สิทธิ ์- สร้าง

แซง  

กองช่าง 
 

            

11 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น 
บ้านสงเปลือย ม.16  
 

เพื่อกอ่สร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  ขนากว้าง 4.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 48.00 ม. ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า
192.00  ตร.ม. (ทั้งนี้ก่อสร้างตาม
แบบของ อบต.เสอเพลอก าหนด)  
 

107,800 ด าเนินการ
จากบ้านนาย
ปั่น พรหม

สิทธิ ์ถึง บ้าน
นางบังอร ทา

ศักดิ์   

กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 



 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ   2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี     จังหวัดอุดรธานี 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 .ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงาน    อุตสาหกรรมกรรมและการโยธา  
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ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

12 
 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน
พร้อมฝาปดิ คสล. ม.5  

เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. พร้อมฝาปิด คสล.
บ้านทองอินทร ์  ม.5  
 ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.40 ม.  ยาว 180.00 
ม.  ( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ
ของ อบต.เสอเพลอก าหนด) 

432,000 ด าเนินการจาก
โค้งโรงเรียน
บ้านทอง

อินทร–์ ซุ้ม
ประตูวัดอัมริ
นทราราม  

กองช่าง 
 

            

13 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า  คสล.  ภายในหมู่บ้าน 
ม. 15   

เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.ภายในหมู่บา้น  
ม.15  ขนาดกว้าง 0.40 ม.  
ลึก 0.40 ม. ยาว 200.00 ม.
 (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ
ของ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด)  

480,000 ด าเนินการจาก
บ้านนาง

หนู เขตบุญ
เรือง ถึง บ้าน
นายช ู แก้ว

อุดม 

กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 



 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ   2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี     จังหวัดอุดรธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 .ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงาน    อุตสาหกรรมกรรมและการโยธา      
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ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

14 
 
 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ภายใน
หมู่บ้านพร้อมฝาปิด      
ม.18   
 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.ภายใน
หมู่บ้าน พร้อมฝาปิด  
 ขนาดกว้าง 0.40 ม.  
ลึก 0.40 ม. ยาว 100.00 ม.
 (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ
ของ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด)  

240,000 ด าเนินการจาก
ศาลาประชาคม 
 ม.11 ถึงสี่แยก
หน้าบา้น นาย 
ลือชัย บุญทอง

ล้วน 

กองช่าง 
 

            

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล. ภายใน
หมู่บ้าน พร้อมฝาปิด คสล. 
ม.11   
 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.ภายในหมู่บา้น 
 ขนาดกว้าง 0.40 ม 
ลึก 0.40 ม.   
ยาว  110.00 ม. (ทั้งนี้
ก่อสร้างตามแบบของ อบต.
เสอเพลอก าหนด) )  
 
 

264,000 ด าเนินการจาก
บ้านนางทอง

ใบ เฉลิม
แสน ถึง คลอง
ชลประทาน   

กองช่าง 
 

            

แบบผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี     จังหวัดอุดรธานี 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงาน    อุตสาหกรรมกรรมและการโยธา     

-14- 

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

16 
 
 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้านพร้อม
ฝาปิด ม. 1  
 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้านพร้อมฝาปิด  
คสล. ขนาดกวา้ง 0.40 ม.
ลึก 0.40 ม. ยาว 108.00 ม.   
(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ อบต.
เสอเพลอก าหนด)  

259,200 ด าเนินการ
จากบ้านนาง
เกสร หา
พรหม ถึง  
บ้านนางศรี
นวล  

ตานชุนม ์

กองช่าง 
 

            

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  
ภายในหมู่บ้านพร้อม
ฝาปิด ม. 1  

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้านพร้อมฝาปิด คสล. 
ขนาดกว้าง 0.40 ม.
ลึก 0.40 ม. ยาว  55.00 ม. (ทัง้นี้
ก่อสร้างตามแบบของ อบต.เสอ
เพลอก าหนด)) 

130,000 ด าเนินการ
จากบ้านนาย
บุญเรือง บุญ
หล้า – หน้า

โรงเรียน
เก่า     

กองช่าง 
 

            

18 โครงการลอกร่อง
ระบายน้ า ม. 6 

เพื่อลอกร่องระบายน้ า บ้านสวน
มอญ ม.6 ระยะทาง 500 เมตร  
( ทั้งนีล้อกร่องระบายน้ าตามแบบ
ของ  อบต.เสอเพลอก าหนด ) 
  

30,000 ด าเนินการ
จากบ้านสวน
มอญ  ม. 6 

กองช่าง 
 

            

รวม 18 - 3,179,100 - - - - - - - - - - - - - - 

แบบผด. 02 



 
            บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.1 แผนงาน งบกลาง      รวมจ านวน   8 โครงการ 
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพือ่ช่วยเหลือ ผูสู้งอายุ ในเขตพื้นที่
ต าบลเสอเพลอ ม.1 –ม.19   

( ตามระเบียกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ ์
การจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 ,หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
 

16,000,000 ในเขตพื้นท่ี
ต าบลเสอเพลอ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ  ( ตามระเบียกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที ่4) พ.ศ.
2562 , หนังสือ    กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน 
 

5,000,000 ในเขตพื้นท่ี
ต าบลเสอเพลอ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 
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แบบ ผด. 02 



   บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 

     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.1 แผนงาน งบกลาง      

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์    
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื่อ HIV ในเขตพื้นที่ต าบล
เสอเพลอ  เพื่อรองรับการ
สงเคราะห์เบี๊ยยังชพี  
ผู้ป่วยเอดส ์ อ้างถึง หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

120,000 ในเขตพื้นท่ี
ต าบลเสอเพลอ 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

            

4 ส ารองจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     เป็นรายจา่ยที่ตั้งไว้ให้เพียงพอ
ต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปีเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยบัยั้งก่อนเกิดสา
ธารณภัย หรือ คาดวา่จะเกิดสา
ธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเปน็ส่วนรวม 
 เช่น การป้องกันและไขปัญหา
อุทกภัย น้ าปา่ไหลหลาก  
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย  อัคคีภัย  เป็นตน้ 

401,586 ต าบลเสอเพลอ รวมเบิกจ่าย
กองงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้อง 
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แบบ ผด. 02 



 
   บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.1 แผนงาน งบกลาง    
  

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

5 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
(ออมวันละบาท) 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)  
 

109,500 ต าบลเสอเพลอ กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

6 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น / พ้ืนท่ี
ต าบลเสอเพลอ 
(สปสช.)  
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น / 
พื้นที ่ต.เสอเพลอ  

270,000 ต าบลเสอเพลอ งาน
สาธารณสุข 

            

7 เงินทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

เพื่อจา่ยเป็นทุนการศึกษาแก่ 
นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

33,000 ต าบลเสอเพลอ กองการศึกษา             
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แบบ ผด. 02 



   บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 

     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.1 แผนงาน งบกลาง      

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
จราจรแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกับ
การจราจร ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การ
ทาสี ตีเส้น  สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยดุ
ตรวจ  ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟ
จราจร  กรวยจราจร  แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสา
ล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยาง
ชะลอความเร็วรถ   
 

5,000 พื้นที่ต าบลเสอ
เพลอ 

รักษาความ
สงบภายใน 

            

รวม 8 - 21,939,086 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.2  แผนงาน  สังคมสังเคราะห์   รวมจ านวน   4  โครงการ 
 

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 โครงการเพิม่ศักยภาพสตรี
ต าบลเสอเพลอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรมตาม
โครงการ อาทิ ค่าวิทยากร ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ฯลฯ เพื่อ
เสรมิสร้างศักยภาพในการพมั
นาตนเองของสตร ี
 

50,000 ในเขตพื้นท่ี
ต าบลเสอเพลอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการเยาวชนต าบลเสอ
เพลอห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเยาวชนต าบลเสอ
เพลอห่างไกลยาเสพติดในการ
จัดอบรม เป็นการส่งเสรมิหรือ
สนับสนุนให้เยาวชนห่างไกล
ยาเสพตดิ เช่น ค่าวิทยากร
, ค่าป้าย, ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม,ค่าของที่
ระลึก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ 
 

50,000 ในเขตพื้นท่ี
ต าบลเสอเพลอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.2 แผนงาน  สังคมสังเคราะห์   
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 โครงการส่งเสริมอาชีพให้
คนพิการไดม้ีงานท า 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงกา
ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการได้มีงาน
ท าโดยจดัฝึกอบรมทักษะอาชีพ
ให้แก่คนพิการในเชตต าบลเสอ
เพลอ เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้าย
, ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,ค่าของที่ระลึก ค่า

ยานพาหนะ ฯลฯ  

30,000 ในเขตพื้นท่ี
ต าบลเสอ

เพลอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการอบรมการจัดท า
แผนชุมชน 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดท าแผนชุมชน โดยจัดอบรม 
ให้ความรู ้ความเข้าใจในการจัดท า
แผนชุมชนแก่ผู้น าชุมชนสร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชน และ
สนับสนุบการขับเคลี่อนแผนชุมขน 
แบบบูรณาการเพื่อน าข้อมลูมา
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่า
วิทยากร, ค่าป้าย 

20,000 ในเขตพื้นท่ี
ต าบลเสอ

เพลอ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 4 - 150,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ ผด. 02 



     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 

     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธาน ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม   
2.3 แผนงาน สาธารณสุข    รวมจ านวน   7   โครงการ 

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 ค่าจ้างเหมาบริการ
ส าหรับส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ ฯ 

เพื่อเป็นค่าจางเหมาบริการส าหรับส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสตัว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฯ ตาม
จ านวนสุนัข หมา – แมว ในเขตพื้นท่ี ฯลฯ 

16,800 พืน้ท่ีต าบล 
เสอเพลอ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

            

2 ค่าใช้จ่ายในการก าจัด 
ขยะมูลฝอย 
 

ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมลูฝอยในต าบล
เสอเพลอ  

240,000 นอกเขต
พื้นทีต่ าบล 
เสอเพลอ 

ส านักปลดั 
งานสาธารณสุข 

            

3 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาด 
(ไข้เลือดออก โรคอุบัติ
ใหม่ฯลฯ ) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด ต่างๆ
รณรงค์ให้ความรู้วิธีการพ่นหมอกควัน ค่า
รับรองฯลฯ     

60,000 ต าบล 
เสอเพลอ 
ทั้ง 19 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั 
งานสาธารณสุข 

            

4 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริฯ (ด้าน
สาธารณสุข) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
พระราชด าริฯ  
(ด้าสาธารณสุข) (ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 )   

380,000 ต าบล 
เสอเพลอ 
ทั้ง 19 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั 
งานสาธารณสุข 
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แบบ ผด. 02 



     
     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม   
2.3 แผนงาน สาธารณสุข    
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ ์อัคร
ราชกุมาร ี

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอบรมสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า ฯ ฝึกอบรม/ รณรงค์ จัด
นิทรรศการ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
เช่น วัคซีน เข็มฉีด ค่ารับรองต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ 

40,000 พื้นทีต่ าบล 
เสอเพลอ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

6 โครงการเสอเพลอเมือง
สะอาด   

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการเสอเพลอ
เมืองสะอาด เพื่อคัดแยกขยะลด
ขยะจากต้นทางสู่ปลายทาง,
หมู่บ้านชมชุน   สามารถบริหาร
จัดการขยะตามแนวทาง 3R ,สร้าง
วินัยในชุมชน/     น าขยะมาใช้
ใหม ่ เช่น ค่าจัดท าป้ายฯลฯ 

50,000 พื้นทีต่ าบล 
เสอเพลอ 

ส านักปลดั 
งาน

สาธารณสุข 

            

7 โครงการอบรมให้ความรู ้
ประชาชนในการดูแล
สุขภาพให้มีความปลอดภัย 
ที่ดีในสภาวะปจัจุบัน 

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้
ความรู้ประชาชน  ในการ
ดูแล  สุขภาพให้มีความปลอดภยั
ที่ดีในสภาวะปจัจุบัน  เช่น การ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  ฯลฯ   

15,000 พื้นทีต่ าบล 
เสอเพลอ 

ส านักปลดั 
งาน

สาธารณสุข 

            

รวม 7 - 801,800 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ ผด. 02 



 
           บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.4  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน   รวมจ านวน   5   โครงการ  

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 โ ค ร ง ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
อบต.เสอเพลอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ี อบต.เสอเพลอ  ในการ
ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลเสอเพลอ  

200,000 พื้นทีเ่ขตต าบล 
เสอเพลอ 

ส านักปลดั 
งานป้องกัน 

            

2 โครงการเฝ้าระวังภัยเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน (ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 
สงกรานต์ ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน  
และให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปีใหม ่

200,000 ต าบล 
เสอเพลอ 

ส านักปลดั 
งานป้องกัน 

            

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหา
ยาเสพตดิ  26 มิ.ย.64 

20,000 ต าบล 
เสอเพลอ 

ส านักปลดั 
งานป้องกัน 

            

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย 
(หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน) จ านวน 
12 เดือนละ 27,000 บาท   

324,000 ต าบล 
เสอเพลอ 

ส านักปลดั 
งานป้องกัน 

 
 

            

5 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการการ
ร่วมในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.ระดับ อ าเภอกุมภวาป ี

อุดหนุน เทศบาลต าบลปะโค เพื่อให้
การช่วยเหลือประชาชนท่ีไดร้ับ
ความเดือดร้อนในด้านตา่งๆ 

25,000 อุดหนุน 
เทศบาลต าบล
ปะโค อ าเภอกมุ
ภวาปี  

ส านักปลดั 
งานป้องกัน 

            

รวม 5 - 769,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ ผด. 02 



 
         บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.5  แผนงาน  การศึกษา     รวมจ านวน   14   โครงการ 

 
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 โครงการส่งเสริมช่วยเหลือ
นักเรียนนักศึกษาให้มรีายได้
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
ช่วยเหลือนักเรยีน  
นักศึกษาให้มีรายได้ช่วงปิดภาค
เรียนฤดรู้อน เพื่อป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาสังคม ฯ 

45,000 อบต. 
เสอเพลอ 

กองการศึกษา             

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การพัฒนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
พัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
การอบรม อาทิเช่น ค่าป้าย 
ค่าอาหาร ค่ารางวัล ฯลฯ 

50,000 อบต. 
เสอเพลอ 

กองการศึกษา             

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

-  ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจรญิ  
31คนๆ ละ 20บาท/วัน
จ านวน 245  วัน 

151,900 วัดศิริชัยเจริญ  
บ้านวังหน้าผา  

กองการศึกษา             

- ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโคกศรี
ส าราญ 19 คนๆ ละ 20
บาท/วันจ านวน 245  วัน 

93,100 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

โคกศรสี าราญ 

กองการศึกษา             
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.5 แผนงาน  การศึกษา     

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

 
 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

-  ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม ่
สงเปลือย   73 คนๆ ละ 
20 บาท จ านวน 245 วัน 
 

357,700 วัดใหม่สง
เปลือย 

กองการศึกษา             

-    ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นทอง
อินทร์  52 คนๆ ละ 20 
จ านวน 245 วัน 

 

254,800 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ทองอินทร์ 

กองการศึกษา             

4  อุดหนุนโรงเรยีนบ้านโคก
ศรีส าราญวังหน้าผา เป็น
ค่าอาหารกลางวัน 

อุดหนุนโรงเรียนโคกศรีส าราญ
วังหน้าผา เป็นค่าอาหาร
กลางวัน 132 คน คนละ20 
บาท/วัน จ านวน 200 วัน 

528,000 โรงเรียนบ้าน
โคกศรสี าราญ
วังหน้าผา 

กองการศึกษา             

5  อุดหนุนโรงเรยีนบ้านทอง
อินทร์สวนมอญ    
เป็นค่าอาหารกลางวัน 
 

อุดหนุนโรงเรียนทองอินทร์สวน
มอญเป็นค่าอาหารกลางวัน 
111 คน คนละ20 บาท/วัน  
จ านวน 200 วัน 
 

444,000 โรงเรียนบ้าน
ทองอินทร์
สวนมอญ 

กองการศึกษา             
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แบบ ผด. 02 



 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   254 

     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.5 แผนงาน  การศึกษา     

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสง
เปลือยดงสามสิบเป็น
ค่าอาหารกลางวัน 

อุดหนุนโรงเรียนสงเปลือยดง 
สามสิบเป็นค่าอาหารกลางวัน  
259 คน คนละ20 บาท/วัน  
จ านวน 200 วัน 
 

1,036,000 โรงเรียนสง
เปลือยดง 
สามสิบ 

กองการศึกษา             

7  อุดหนุนโรงเรยีนบ้านเสอ
เพลอโนนสวรรค์ เป็น
ค่าอาหารกลางวัน 

อุดหนุนโรงเรียนเสอเพลอโนน
สวรรค์ เป็นค่าอาหารกลางวัน  
33 คน คนละ20 บาท/วัน  
จ านวน 200 วัน 
 

132,000 โรงเรียนบ้าน
เสอเพลอโนน
สวรรค์  

กองการศึกษา             

8  อุดหนุนโรงเรยีนบ้านเหล่า
กล้วยโนนสมพรเป็น
ค่าอาหารกลางวัน 

อุดหนุนโรงเรียนเหล่ากล้วย
โนนสมพร เป็นค่าอาหาร
กลางวัน  72 คน คนละ 20 
บาท/วัน  จ านวน 200 วัน  
 

288,000 โรงเรียนบ้าน
เหล่ากล้วย
โนนสมพร 

กองการศึกษา             
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.5  แผนงาน  การศึกษา    

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

9 ค่าอาหารเสริม(นม)  -  ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวัง
หน้าผา  132 คน คนละ 
7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน 

253,000 ร.ร.โคกศรี
ส าราญวังหน้า 

กองการศึกษา             

-  ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวน
มอญ  111 คน คนละ 
7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน 

212,700 ร.ร.บ้านทอง
อินทร์สวน

มอญฯ 

กองการศึกษา             

-  ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนน 
สมพร 72 คน คนละ 
7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน 

138,000 ร.ร.บ้าน 
เหล่ากล้วย 
โนนสมพร 

กองการศึกษา             

- ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านเสอเพลอ 
โนนสวรรค์  33 คน คนละ 
7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน 

63,400 ร.ร.บ้าน         
เสอเพลอ 

โนนสวรรค์ฯ 

กองการศึกษา             

- ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านสงเปลือยดง
สามสิบ  260 คน คนละ 
7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน 

496,300 ร.ร.บ้านสงป
ลือยดง
สามสิบ 

กองการศึกษา             
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.5 แผนงาน  การศึกษา    

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

 ค่าอาหารเสรมิ(นม)  
 

-  ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดใหม่สงเปลือย 
73 คน คนละ 
7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน 
 

139,900 ศูนย์ฯวัดใหม่
สงเปลือย 

กอง
การศึกษา 

            

-  ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดศิริชัยเจริญ  
31 คน คนละ 
7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน 
 

59,500 ศูนย์ฯวัดศริิ
ชัยเจริญ 

กอง
การศึกษา 

            

-  ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โคกศรสี าราญ  
19 คน คนละ 
7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน 
 

36,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โคก
ศรีส าราญ 

กอง
การศึกษา 

            

-  ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทองอินทร์ 
52 คน คนละ 
7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน 
 

99,700 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้าน
ทองอินทร์ 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.5 แผนงาน  การศึกษา      

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 อุดหนุนโรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 
 (เสอเพลอโมเดล) 

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลเสอเพลอเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการเสอเพลอโมเดล   
 

50,000 โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี
ต าบลเสอ

เพลอ 

กองการศึกษา             

11 อุดหนุนโรงเรียนใน
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพฯ 
 

อุดหนุนโรงเรียนในพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพฯเพื่อใช้จ่ายเป็น
เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลเสอเพลอ   

30,000 โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี
ต าบลเสอ

เพลอ 

กองการศึกษา             

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ทองอินทร์สวนมอญ  
ตามโครงการค่าย
เยาวชนอบรมวินัย
คุณธรรมจริยธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์
สวนมอญ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตามโครงการค่าย
เยาวชนอบรมวินัยคณุธรรม
จริยธรรม   
 

30,000 โรงเรียนบ้าน
ทองอินทร์
สวนมอญ 

กองการศึกษา             

13 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ทองอินทร์สวนมอญ  
ตามโครงการกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ -เนตร
นาร ี

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์
สวนมอญ เพื่อใช้จ่ายตาม
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
–เนตรนาร ี
 

20,000 โรงเรียนบ้าน
ทองอินทร์
สวนมอญ 

กองการศึกษา             
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.5 แผนงาน  การศึกษา ( ประถมวัย )    

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

14 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน (ราย
หัว)  

- เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินค่า
จัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ให้แกศู่นย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัดศริิชัยเจรญิ 31 คน 
คนละ1,700 บาท 

52,700 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก วัดศิริ
ชัยเจริญ 

กองการศึกษา             

- เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินค่า
จัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ให้แกศู่นย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โคกศรีส าราญ 19 คน 
คนละ1,700 บาท 

32,300 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โคก
ศรีส าราญ 

กองการศึกษา             

- เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินค่า
จัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ให้แกศู่นย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัดใหมส่งเปลือย 73 
คน คนละ1,700 บาท 

124,100 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก วัด
ใหม่สงเปลือย 

กองการศึกษา             

- เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินค่า
จัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ให้แกศู่นย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านทองอินทร์ 52 คน 
คนละ1,700 บาท 

88,400 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้าน
ทองอินทร์ 

กองการศึกษา             

-30- 
 

แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.5 แผนงาน  การศึกษา ( ประถมวัย )    

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดใหมส่งเปลือย  
( ค่าหนังสือเรียน ) 
 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี มีสื่อการ
เรียนการสอนที่ดีและเพิม่การ
พัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดใหม่สงเปลือย จ านวน 73 คน 
200 บาทต่อหัว 

14,600 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก วัด
ใหม่สงเปลือย 

กองการศึกษา             

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดใหม่สงเปลือย 
( ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี พัฒนา
คุณภาพชีวิตและเป็นแหล่งการ
เรียนการสอนที่ดีขึ้นของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวดัใหมส่งเปลือย  
จ านวน 73 คน 200 บาทต่อหัว 

14,600 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก วัด
ใหม่สงเปลือย 

กองการศึกษา             

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดใหม่สงเปลือย 
( ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี พัฒนา
คุณภาพชีวิตการเรยีนที่ดีขึ้นของ
เด็กเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่
สงเปลือย จ านวน 73 คน 300 
บาทต่อหัว 

21,900 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก วัด
ใหม่สงเปลือย 

กองการศึกษา             

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดใหม่สงเปลือย 
( ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ) 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี พัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนาการทีด่ี
ของเด็ก เพิ่มเป็นแหล่งการเรยีน
การสอนของเด็กเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดใหมส่งเปลือย  
จ านวน 73 คน 430 บาทต่อหัว 

31,390 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก วัด
ใหม่สงเปลือย 

กองการศึกษา             
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.5 แผนงาน  การศึกษา ( ประถมวัย )    

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัย
เจริญ( ค่าหนังสือเรยีน ) 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี มีสื่อการ
เรียนการสอนที่ดีและเพิม่การ
พัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศิริชัยเจริญ จ านวน 31 คน 
200 บาท ต่อหัว 

6,200 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริ
ชัยเจริญ 

กองการศึกษา             

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัย
เจริญ( ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ) 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี พัฒนา
คุณภาพชีวิตและเป็นแหล่งการ
เรียนการสอนที่ดีขึ้นของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจรญิ 
จ านวน 31 คน 200 บาท ต่อหัว 

6,200 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริ
ชัยเจริญ 

กองการศึกษา             

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัย
เจริญ( ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี พัฒนา
คุณภาพชีวิตการเรยีนที่ดีขึ้นของ
เด็กเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริ
ชัยเจริญ จ านวน 31 คน 300 
บาท ต่อหัว 

9,300 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริ
ชัยเจริญ 

กองการศึกษา             

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัย
เจริญ( ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ) 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี พัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนาการทีด่ี
ของเด็ก เพิ่มเป็นแหล่งการเรยีน
การสอนของเด็กเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริชัยเจรญิ  
จ านวน 31 คน 430 บาท ต่อหัว 

13,330 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริ
ชัยเจริญ 

กองการศึกษา             
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.5 แผนงาน  การศึกษา ( ประถมวัย )    

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกศรสี าราญ 
( ค่าหนังสือเรียน ) 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี มีสื่อการเรยีน
การสอนที่ดีและเพิม่การพัฒนาการ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรี
ส าราญ จ านวน 19 คน  
200  บาท ต่อหัว 

3,800 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โคกศรี
ส าราญ 

กองการศึกษา             

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกศรสี าราญ 
( ค่าอุปกรณ์การเรียน ) 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี พัฒนา
คุณภาพชีวิตและเป็นแหล่งการเรยีน
การสอนที่ดีขึ้นของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  
จ านวน 19 คน 200 บาท ต่อหัว 

3,800 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โคกศรี
ส าราญ 

กองการศึกษา             

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกศรสี าราญ 
( ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี พัฒนา
คุณภาพชีวิตการเรยีนที่ดีขึ้นของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรี
ส าราญ จ านวน 19 คน  
300 บาท ต่อหัว 

5,700 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โคกศรี
ส าราญ 

กองการศึกษา             

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกศรสี าราญ 
( ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ) 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี พัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนาการทีด่ีของ
เด็ก เพิ่มเป็นแหล่งการเรียนการสอน
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ศรีส าราญ จ านวน 19 คน  
430 บาท ต่อหัว 

8,170 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โคกศรี
ส าราญ 

กองการศึกษา             
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แบบ ผด. 02 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 

     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.5 แผนงาน  การศึกษา ( ประถมวัย )    

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทองอินทร์ 
( ค่าหนังสือเรียน ) 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี มีส่ือการเรียนการ
สอนท่ีดีและเพิ่มการพัฒนาการเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ จ านวน  
52 คน 200 บาท ต่อหัว 

10,400 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทอง
อินทร์ 
 

กองการศึกษา             

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทองอินทร์ 
( ค่าอุปกรณ์การเรียน ) 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเป็นแหล่งการเรียนการสอนท่ีดี
ขึ้นของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอง
อนิทร์ จ านวน 52 คน 200 บาท ต่อหัว 

10,400 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทอง
อินทร์ 
 

กองการศึกษา             

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทองอินทร์ 
( ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการเรียนท่ีดีขึ้นของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทองอินทร์ จ านวน 52 คน 
300 บาท ต่อหัว 

15,600 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทอง
อินทร์ 
 

กองการศึกษา             

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทองอินทร์ 
( ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 

เพื่อให้เด็กอายุ 3-5ปี พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตและพัฒนาการท่ีดีของเด็ก เพิ่มเป็น
แหล่งการเรียนการสอนของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ จ านวน  
52 คน 430 บาท ต่อหัว 

22,360 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทอง
อินทร์ 
 

กองการศึกษา             

ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู 

ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประจ าปี 2564 

70,000 ครูในสังกัด
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล  

กองการศึกษา             

รวม 14 - 5,574,750 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ ผด. 02 



 
 

   บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 

     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.6 แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ )  รวมจ านวน   2   โครงการ 
 
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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
ประชาชน  เยาวชน ต้านยา
เสพติด 

เพื่อใช่จ่ายตามโครงการ
แข่งขันกีฬาประชาชน  
เยาวชน ต้านยาเสพติด
การจัดการกีฬาหรือการ
จัดงานต่างๆ  ค่าป้าย 
ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 

150,000 ต าบลเสอเพลอ กองการศึกษา 

 
            

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทอง
อินทร์สวนมอญตามโครงการ
แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน 
เสอเพลอ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านทองอินทร์
สวนมอญตามโครงการ
แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน
เสอเพลอ 
 

20,000 กลุ่มโรงเรียน
เสอเพลอ 
โรงเรียนบ้าน
ทองอินทร์สวน
มอญ 

 

กองการศึกษา 
 

            

รวม 2 - 170,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.6 แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนาธรรมท้องถิ่น )      รวมจ านวน   9   โครงการ 
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 โครงการลานบุญลาน
ธรรม 

เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริม และ
พัฒนาจิตใจของพนักงาน/
ประชาชนโดยอาศยัหลักธรรม
คุณธรรมและจรยิธรรมทางพุทธ
ศาสนาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในโครงการ  เช่น ค่าวิทยากร   
ค่าป้าย ฯลฯ 
 

40,000 ต าบลเสอเพลอ กองการศึกษา             

2 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง 
 

เพื่อใช่จ่ายตามโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ ี
ลอยกระทงประจ าป ี2564 เช่น 
ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าตอบแทน
ต่างๆ ฯลฯ 

10,000 ต าบลเสอเพลอ  กองการศึกษา             

3 อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธีในวันส าคัญ
ของชาติและกิจกรรม
จิตอาสาพระราชทาน 
 

เพื่อน ามวลชนในพืน้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 

5,000 อ าเภอกุมภวาป ี กองการศึกษา             
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แบบ ผด. 02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 

     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.6 แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   (งานศาสนาและวัฒนาธรรมท้องถิ่น )     
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 ตามโครงการขบวนแห่ใน
งานประเพณปีระจ าปีทุ่งศรี
เมืองอุดรธาน ี

เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอกุมภวาป ีตามโครงการ 
ขบวนแห่ในงานประเพณี
ประจ าปีทุ่งศรเีมืองอุดรธาน ี
 

20,000 อ าเภอกุมภวาป ี กองการศึกษา             

5 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านโคกศรีส าราญ 
ตามโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้นบ้าน
โคกศรสี าราญตามโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  

30,000 ในพื้นที่เขต
ต าบลเสอเพลอ

ทั้ง 19 หมู่ 

กองการศึกษา             

6 อุ ด หนุ นค ณ ะก ร ร มก า ร
หมู่บ้ านในเขตต าบลเสอ
เพลอ ตามโครงการประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อใช้
จ่ายตามโครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา เขตต าบลเสอ
เพลอ ทั้ง 19 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 5,000 บาท  

95,000 ในพื้นที่เขต
ต าบลเสอเพลอ

ทั้ง 19 หมู่ 

กองการศึกษา             

7 อุ ด หนุ นค ณ ะก ร ร มก า ร
หมู่บ้ านในเขตต าบลเสอ
เพลอตามโครงการประเพณี
ส ง ก ร า น ต์ ร ด น้ า ด า หั ว
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ
ประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุเขตต าบลเสอเพลอ 
ประจ าปี 2564 หมู่บ้านๆละ 
5,000 บาท 
 

95,000 ในพื้นที่เขต
ต าบลเสอเพลอ

ทั้ง 19 หมู่ 

กองการศึกษา
งานศาสนาและ

วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

            

-37- 
  

แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.6 แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   (งานศาสนาและวัฒนาธรรมท้องถิ่น )     
 
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

8 อุ ด หนุ น ค ณ ะก ร ร มก า ร
หมู่บ้ านในเขตต าบลเสอ
เพลอ  โคร งการอนุ รั กษ์
วัฒนธรรมประเพณีประกวด
สรภัญญะ 
 

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ประกวดสรภญัญะ ประจ าปี 
2564 

50,000 ในพื้นที่เขต
ต าบลเสอเพลอ

ทั้ง 19 หมู่ 

กองการศึกษา             

9 อุ ด หนุ น ค ณ ะก ร ร มก า ร
หมู่บ้านบ้านสงเปลือยตาม
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  
ประจ าปี 2564 
 

อุดหนุนคณะกรรมการบ้านสง
เปลือยเพื่อใช้จ่ายตาม
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าปี 2564 

60,000 ในพื้นที่เขต
ต าบลเสอเพลอ

ทั้ง 19 หมู่ 

กองการศึกษา             

รวม 9 - 405,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.7 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา    รวมจ านวน  3  โครงการ    
  
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 โครงการก่อสร้างฌาปน
สถาน (ชนิดเตาเดี่ยว) 
บ้านโนนขี้เหล็ก ม.4   
 

เพื่อก่อสร้างฌาปน
สถาน (ชนิดเตาเดี่ยว) บ้าน
โนนขี้เหล็ก ม.4 ขนาด
กว้าง 4.00 x 8.00 เมตร  
หรือ มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 32  ตารางเมตร ( ทั้งนี้
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอ
เพลอก าหนด )  
 

630,000 บ้านโนน
ขี้เหล็ก ม.4   

กองศึกษา             

2 โครงการปรับปรุงศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรี
ส าราญ  ม.17  

เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านโคกศรีส าราญ  ม.
17 ปรับปรุงอาคารเรียน  
ก่อสร้างที่ล้างหน้าแปรง
ฟัน ต่อเติมห้องครัว  
(ทั้งนีป้รับปรุงตามแบบ
ของ  อบต.เสอเพลอ
ก าหนด)  
 

100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคกศรี
ส าราญ  ม.17 

กองศึกษา             
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
2.7 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา     
 
ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมา

ณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 โครงการปรับปรุ งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอง
อินทร ์ ม. 5  

เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านทองอินทร์ ม.
5 ปรับปรุงอาคารเรียน
เพิ่มเติม (ทั้งนี้ปรับปรุงตาม
แบบของ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด)  
 

100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน 

ทองอินทร ์ 
 ม. 5 

กองศึกษา             

รวม 3 - 830,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
3.1 แผนงาน  การเกษตร    รวมจ านวน   9   โครงการ 
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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
การเกษตร 
ที่ด ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม จดัหาวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆเพื่อส่งเสรมิเทคโนโลยี
ทางด้านเกษตรที่ด ีที่เหมาะต่อ
พื้นที่สู่เกษตร การอบรม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ฯลฯ 

20,000 ต าบลเสอเพลอ กองส่งเสริม
เกษตร 

            

2 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชพนัธุ์ด ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการส่งเสริมการปลูกพชื
พันธุ์ด ีในการฝึกอบรม จัดหา
วัสด ุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
สมนาคุณวยิากร เป็นต้น  
เพื่อส่งเสริมและยกระดับการ
ปลูกพืชของเกษตรกร   

50,000 ต าบลเสอเพลอ กองส่งเสริม
เกษตร 

            

3 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตประมง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการส่งเสริมการผลิต
ประมง ในการ  จัดหาวัสดุ
อุปกรณ ์พันธุ์ปลา หรือสัตว์
น้ าอื่นๆ  ในการส่งเสริมอาชพี
เกษตร 

40,000 ต าบลเสอเพลอ กองส่งเสริม
เกษตร 
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
3.1  แผนงาน  การเกษตร    
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 โครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์  ในการฝึกอบรม จัด
งาน  จัดหา  ค่าวัสด ุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องตาม โครงการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

20,000 ต าบลเสอเพลอ กองส่งเสริม
เกษตร 

            

5 โครงการส่งเสริม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม รณรงค ์จัดนิทรรศการ  
จัดงาน จัดหา  วัสดุ อุปกรณ ์ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครง 
การอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 
เช่น โครงการอนุรักษ์พันธ ุ
กรรมพืช    

20,000 ต าบลเสอเพลอ กองส่งเสริม
เกษตร 

            

6 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาแม่บ้าน
เกษตรกร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการส่งเสริมและพฒันา
แมบ่้านเกษตรกร ในการ
ฝึกอบรม จัดหา อุปกรณ ์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องตาม โครงการ
ส่งเสริมและพฒันาแม่บ้าน
เกษตรกร 

50,000 ต าบลเสอเพลอ กองเกษตร             
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
3.1  แผนงาน  การเกษตร    
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการ
ผลิตปศสุัตว ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพการผลิตปศุสัตว ์ในการ
ฝึกอบรม จัดงาน จัดหา ค่า
วัสด ุอุปกรณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องตาม
โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพการผลิตปศุสัตว ์ 

20,000 ต าบลเสอเพลอ กองเกษตร             

8 โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้และป่าชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมและอนุรักษ ์
ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชน ในการ
ฝึกอบรม จัดหาวัสด ุ
พันธ์ไม ้ฯลฯ  

20,000 ต าบลเสอเพลอ กองเกษตร             

9 โครงการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร  ในการ
ฝึกอบรม จัดหาวัสด ุ อุปกรณ ์ 
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพดา้นการเกษตรให้กับ
เกษตรกร   

20,000 ต าบลเสอเพลอ กองเกษตร             

รวม 9 - 270,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ ผด. 02 



 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงาน  รักษาความรักษาสงบภายใน    รวมจ านวน    1  โครงการ 
 
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 โครงการชุมชนสะอาด  
บ้านเมืองน่าอยู ่ ภูมิทัศน์
น่ามอง 

เพื่อจ่ายตามโครงการชุมชน
สะอาด บ้านเมืองน่าอยู ่ภูมิทัศน์
น่ามอง เช่น ค่าน้ ามัน ค่ารับรอง
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  
 

20,000 ต าบลเสอเพลอ ส านกัปลดั 
งานป้องกันฯ 

            

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



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   รวมจ านวน     9   โครงการ 
 
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 โครงการอบรม/สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและพัฒนาเจา้หน้าท่ี
ท้องถิ่น 

 
 
 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
อบรม/สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและพัฒนา
เจ้าหน้าท่ีในการ อบรม ทัศน
ศึกษาดูงานส าหรับผู้บริหาร 
พนักงาน  ลูกจ้าง สมาชิก 
อบต. และผู้น าท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา
รถ ค่าท่ีพัก อาหารเครื่องดืม่ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

400,000 
 
 
 
 
 
 

อบต.เสอเพลอ 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
ท้องถิ่นหรือเลือกตั้งซ่อม เช่น
ค่าส าหรับคณะกรรมการ
เลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง 
ฯลฯ 

200,000 อบต.เสอเพลอ 
 

ส านักปลดั 
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 โครงการกีฬาปรองดองสร้าง
ความสมานฉันท์ในชุมชน 

เพื่อจ่ายตามรายการ
โครงการกีฬาปรองดองสร้าง
ความสมานฉันท์ในชุมชน  
สร้างความสมานฉันท์ความ
ปรองดองสามัคคีในชุมชน/
ประชาชนในเขตพื้นท่ี อบต.
เสอเพลอ เช่น ค่าป้ายฯลฯ 

50,000 อบต.เสอเพลอ 
 

ส านักปลดั 
 

            

4 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมจติ
อาสาและอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก   
ประจ าปี พ.ศ.2564 

เพื่อจ่ายตามโครงการการ
ด าเนินการขับเคลื่อนของจิต
อาสา อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก( อถล.) และ กลุ่ม
ต่างๆรวมถึงประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลเสอเพลอ สร้าง
จิตส านึกในการมีจิตสาธารณ
ของประชาชนในต าบลใน
การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ใน
รูปแบบประชารัฐ เป็น
ต้น เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ป้าย ฯลฯ 

20,000 อบต.เสอเพลอ 
 

ส านักปลดั 
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แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

5 โครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปกป้องสถาบันส าคญั
ของชาติหรือนโยบายแห่งรัฐหรือ
ตามโครงการพระราชด าริ หรือ
ตามค าสั่งนโยบายของทาง
ราชการฯลฯ ค่าป้าย สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อประชาสัมพันธ์  
ค่ารับรอง ฯลฯ 

20,000 อบต.เสอเพลอ 
 

ส านักปลดั 
งานวิเคราะหฯ์ 

            

6 โครงการประชุมประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดประชุมจัดท า
ประชาคมสัญจร ในการจัดท า
แผนท้องถิ่น การเพิ่มเตมิ หรือ
เปลี่ยนแปลงแผน ทั้ง 19 
หมู่บ้าน ฯลฯ 

20,000 อบต.เสอเพลอ 
 

ส านักปลดั 
งานวิเคราะหฯ์ 

            

7 โครงการณรงค์ปลูก
จิตส านึกไทยไม่เอาการโกง 

เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดตี่อการ
ปฏิบัติงาน/ต้านการทุจริต 
 คณะผูบ้ริหาร /นักเรียน
สมาชิก อบต./พนักงาน/
ประชาชนในเขตพื้นท่ี อบต.เสอ
เพลอ เช่นค่าป้ายสื่อสิ่งพิมพ์สื่อ
ประชาสมัพันธ์ ค่ารับรองฯลฯ 

25,000 อบต.เสอเพลอ 
 

ส านักปลดั 
งานตรวจสอบ

ภายใน 
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แบบ ผด. 02 



 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   
 
ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

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 

8 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ต่อ  
อบต.เสอเพลอ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ต่อ อบต.เสอ
เพลอ ในการพัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 
 

20,000 อบต.เสอเพลอ 
 

ส านักปลดั 
 

            

9 โครงการส ารวจและปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการด าเนินการเกี่ยวกับ
การส ารวจเพื่อจัดท าแผนท่ี
ภาษี หรือ ปรับปรุงข้อมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจ าป ี
 

100,000 อบต.เสอเพลอ 
 

กองคลัง 
 

            

รวม 9 - 855,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ ผด. 02 



 
 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  รวมจ านวน     6   รายการ 
 
ที ่
 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 เก้าอี้ผู้บริหาร จ านวน 2 ตัว ๆ  ละ 5,500  บาท  
แบบหนัง , สามารถ  ปรบัระดบัขึ้น -
 ลงได ้,  มีระบบล๊อค , ขาเหล็ก 
( โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด ) 

11,000 อบต.เสอเพลอ 
 

ส านักปลดั 
 

            

2 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบติดผนัง จ านวน 1 เครื่อง  ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทีย ู(ราคาที่
ก าหนด เป็นราคารวมค่าติดตัง้ )  

28,000 อบต.เสอเพลอ 
 

ส านักปลดั 
 

            

3 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (ทึบ)  จ านวน 3 ตู้ ๆ  
ละ 5,500  บาทมีมือจับชนิดบิด 
 มีแผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม (มอก.) โดยก าหนด
คุณลักษณะ( ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ  ธันวาคม 2562 ) 

16,500 อบต.เสอเพลอ 
 

ส านักปลดั 
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แบบ ผด. 02 /1 



 
 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (กองคลัง) 
ที ่
 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 เก้าอี้ท างาน  
แบบล้อหมุน 

จัดซื้อเก้าอื้ท างานแบบขาเหล็ก  มีล้อ
หมุน  จ านวน 1  ตัว  ( โดยจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด )  
 

2,500 อบต.เสอเพลอ 
 

กองคลัง 
 

            

5 เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
(แบบแขวน) 

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน  ( แบบแขวน ) จ านวน  2  
เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท ขนาดที่
ก าหนดเป็นขนาดไมต่่ ากว่า 13000 บี
ทียู (ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวม 
ค่าติดตั้ง ) 

46,000 อบต.เสอเพลอ 
 

กองคลัง 
 

            

6 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 
แบบ 2 บาน 

แบบ 2 บาน (ทึบ)  จ านวน 3 ตู้ ๆ  
ละ 5,500 บาท  มีมือจับชนิดบดิ มี
แผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม (มอก.) โดยก าหนด
คุณลักษณะ ( ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
 ธันวาคม  2562 ) 

16,500 อบต.เสอเพลอ 
 

กองคลัง 
 

            

รวม 6 - 120,500 - - - - - - - - - - - - - - 
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แบบ ผด. 02 /1 



 
 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
 1.2 แผนงาน  การศีกษา   รวมจ านวน    3  รายการ 
ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 ตู้เหล็กกระจกบาน

เลื่อน 

จัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน  
ขนาด  5  ฟุต  จ านวน 4 ตู้ ๆ 
ละ 5,500 บาท เพื่อใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  4  ( โดย
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด )   

22,000 อบต.เสอเพลอ 
 

กองการศึกษา             

2 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ จัดซื้อโต๊ะท างานแบบ
เหล็ก ขนาด 5 ฟุต  พร้อม
เก้าอี้  จ านวน  1 ชุด  เพื่อใช้
งานในกองการศึกษา ( โดย
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด ) 

8,000 อบต.เสอเพลอ 
 

กองการศึกษา             

3 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ เก้าอี้  ขนาด 4 ฟุต จ านวน 4  
 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เพื่อใช้
งานในศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก (4ศูนย์) ( โดยจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด  

26,000 อบต.เสอเพลอ 
 

กองการศึกษา             

รวม 3 - 56,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
 1.3 แผนงาน  การเกษตร   รวมจ านวน    2  รายการ 
ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 โต๊ะท างานพร้อม

เก้าอี้ 
จัดซื้อโต๊ะท างานแบบ
เหล็ก  ขนาด 5 ฟุต  พร้อม
เก้าอี้  จ านวน 1 ชุด ( โดยจัดซือ้
ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ) 

8,000 อบต.เสอเพลอ 
 

กองการเกษตร             

2 เครื่องสแกนเนอร์  
ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับ
ศูนย์บริการ  
 (แบบที่ 1) 

เพื่อจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงาน
งานเก็บเอกสารระดับศนูย์บริการ
แบบที ่1  จ านวน 
 1 เครื่อง เป็นแสกนเนอร์ชนดิ
ป้อนกระดาษขนาด A4  
 อัตโนมัต ิ( Auto Document  F
eeder ) ได้ไม่น้อย
กว่า 30 แผ่น , สามารถสแกน
เอกสารได้ 2 หน้า แบบ
อัตโนมัต ิ, มีความละเอียด 
 (ตามคุณลักษณะพื้นฐาน  ตาม
เกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 พฤษภาคม 2563 ) 

17,000 อบต.เสอเพลอ 
 

กองการเกษตร             

รวม 2 - 25,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

 
2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 2.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  รวมจ านวน   1    รายการ 
ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ 

จัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
ระดับ SVGA  
จ านวน 1  เครื่อง  ขนาด  3,000  A
NSI Lumens  เป็นเครื่องฉาย 
ภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับ
อุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดิโอ ,
ใช้ LCD Panel หรือ ระบบ DLP , 
ระดับ SVGA เป็นระดับความ
ละเอียดของภาพที ่TRUE  ,  ขนาด
ที่ก าหนดเป็นคา่ความส่องสว่าง ขั้น
ต่ า โดยก าหนดคุณลักษณะ
เพิ่มเติม อื่นๆ (ตามราคามาตร 
ฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 ) 

14,100 อบต.เสอเพลอ 
 

ส านักปลดั 
 

            

รวม 1 - 14,100 - - - - - - - - - - - - - - 
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 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 3.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป    รวมจ านวน    3   โครงการ 
 
ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 เครื่องคอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 3 เครื่อง 
จอขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว)  
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า6 แกนหลัก (6 core)  
 และโดยก าหนดคุณลักษณะ
เพิ่มเติม อื่นๆ ( ตามคุณลักษณะ 
พื้นฐานตามเกณฑ ์ ราคากลาง  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
และสังคม พฤษภาคม 2563 ) 

66,000 อบต.เสอเพลอ 
 

ส านักปลดั 
 

            

2 เครื่องส ารองไฟ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 5 
เครื่อง ขนาด 800 VA ( 480 watts ) 
สามารถส ารองไฟไดไ้ม่น้อยกว่า 15 
นาที ตามเกณฑ์  ราคากลาง  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
และสังคม พฤษภาคม 2563 ) 

12,500 อบต.เสอเพลอ 
 

ส านักปลดั 
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 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 3.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 
  
ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 เครื่องพิมพ์ 

MuLtifunction  
เลเซอร์ หรือ 
LED ส ี

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ MuLtifunction  
เลเซอร์ หรือ LED   
จ านวน 1  เครื่อง เป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็น  Printer ,  
Copier และ Scanner  ภายในเครื่อง
ตัวเดียวกัน , มีความระเอียด 
ในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi , มีความเร็วใน
การพิมพ์ขาว  
โดยคุณสมบตัิเพิ่มเติมอื่นๆ ( ตาม
คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคา
กลางกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  พฤษภาคม 2563 ) 

15,000 อบต.เสอเพลอ 
 

กองคลัง 
 

            

รวม 3 - 93,500 - - - - - - - - - - - - - - 
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 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  3.2 แผนงาน  การศึกษา  รวมจ านวน    2   รายการ 
 
ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 เครื่อง

คอมพิวเตอร ์
เพื่อจัดเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับ 
งานประมวลผล ส าหรับงาน จ านวน 4 เครื่อง  
(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) มีหน่วย
ประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
จ านวน 1 หน่วย ฯลฯ ตามคุณลกัษณะ 
พื้นฐานตามเกณฑ ์ ราคากลาง กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม  
พฤษภาคม2563 ) 
 

88,000 อบต.เสอเพลอ 
 

กองการศึกษา 
 

            

2 เครื่องส ารองไฟ เพือ่จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 4 เครื่อง
ขนาด 800 VA ( 480 watts ) 
สามารถส ารองไฟไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาท ี
 (ราคากลาง กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม  
พฤษภาคม2563 ) ) 

10,000 อบต.เสอเพลอ 
 

กองการศึกษา 
 

            

รวม 2 - 98,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ   2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  3.3 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์  รวมจ านวน    3   รายการ 
ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 เครื่อง

คอมพิวเตอร ์
เพื่อจัดเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับ 
งานประมวลผล ส าหรับงาน จ านวน 1 เครื่อง  
(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) มีหน่วย
ประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
จ านวน 1 หน่วย ฯลฯ ตามคุณลกัษณะ 
พื้นฐานตามเกณฑ ์ ราคากลาง กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม  
พฤษภาคม2563 ) 
 

22,000 อบต.เสอเพลอ 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

            

2 เครื่องส ารองไฟ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง
ขนาด 800 VA ( 480 watts ) 
สามารถส ารองไฟไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 
 (ราคากลาง กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม  
พฤษภาคม2563 )  
 

2,500 อบต.เสอเพลอ 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ   2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  3.3 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์  รวมจ านวน    3   รายการ 
 
ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 ชุดอ่านบัตร

ประชาชน 
ZW-12026-1
และWAC 
ThaiID 
โปรแกรมอ่าน 
ข้อมูลจากบัตร
ประชาชน 

จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ  1,500  บาท   
สามารถเชื่อมต่อด้วย USB 2.0   เสียบบัตร
แนวนอน , สามารถอ่าน-เขียนบัตรสมาร์ท
การ์ดตามมาตรฐาน  ISO 7816 ,อ่านบัตร
ประชาชนไทยแบบสมาร์ทการ์ดได้ทุกรุ่น 
ใช้ร่วมกับโปรแกรมของหน่วยงานราชการ  
ต่างๆ เชน่ โปรแกรม  police,
สาธารณสุข ฯลฯ หรือโปรแกรมที่ 
ต้องเชื่อมต่อกับทะเบียนราษฎร์  เพื่อใช้
ปฏิบัติงานอ่านตรประชาชนแบบสมาร์ท
การ์ดตามมาตรฐานของกรมการปกครอง
ได ้ฯลฯ  ( โดยจัดซื้อตามราคาท้อง 
ตลาดโดยประหยัด )  

6,000 อบต.เสอเพลอ 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

            

รวม 3 - 30,500 - - - - - - - - - - - - - - 
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 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ   2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
 

3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 3.4 แผนงาน  เคหะและชุมชน  รวมจ านวน    1  รายการ 
 
 
ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 เครื่องส ารองไฟ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 3 เครื่อง

ขนาด 800 VA ( 480 watts ) 
สามารถส ารองไฟไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 
 (ราคากลาง กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม  
พฤษภาคม2563 )  
 

7,500 อบต.เสอเพลอ 
 

กองช่าง 
 

           - 

รวม 1 - 7,500 - - - - - - - - - - - - - - 
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 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ   2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
 

4. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
 4.1  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน  รวมจ านวน     1   รายการ 
 
ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 ชุดดับเพลิง จัดซื้อชุดดับเพลิง

จ านวน  3 ชุด ๆ ละ 9,000
บาท ประกอบด้วย  ชุดดับเพลงิ 
 เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า 
ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  
ผจญเพลิง งานป้องกันไฟป่า   
ไฟไหม้  และอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
 ( จัดซื้อ  ตามราคาท้องตลาด ) 
  

27,000 อบต.เสอเพลอ 
 

ส านักปลดั 
งานรักษาความ

สงบภายใน 
 

            

รวม 1 - 27,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ   2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
 

5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 5.1  แผนงาน  สาธารณสุข  รวมจ านวน     1   รายการ 
 
ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 รถบรรทุกขยะ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัด

ท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี  หรือ ก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่่ า
กว่า  170 กิโลวัตต์ ตู้บรรทุกมูล
ฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อย
กว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และ 
สามารถรับน้ าหนักมูลฝอยไดไ้ม่
น้อยกว่า 5,000  กิโลกรัม  โดย
ก าหนดคุณลักษณะ
เพิ่มเติม อื่นๆ ( ตามราคา
มาตราฐานครุภัณฑ ์ส านัก
งบประมาณ  2562 )  

2,400,000 อบต.เสอเพลอ 
 

ส านักปลดั 
งานสาธารณสุข 

 

            

รวม 1 - 2,400,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
61- 

แบบ ผด. 02 /1 


