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ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564  

เพิม่เตมิ (ฉบับที1่) 
 

                                                 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 
อ ำเภอกมุภวำปี     จงัหวดัอุดรธำนี 

 
งำนวเิครำะห์นโยบำยและแผน 
   ส ำนักปลดั  อบต.เสอเพลอ 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

เรื่อง แผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ประจ าปีงบประมาณ  2564 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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

    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 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ซึ่งได้ผ่านขบวนการขั้นตอนตามระเบียบ
ข้อบังคับเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่    21    เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 

                   (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 าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่
ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ่ม งบประมาณจากเงินสะสม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน ดังกล่าวขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาต าบล  และ
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  



 
สารบัญ 

 
 

ส่วนที่  1   บทน า               หน้า 
 - บทน า        1  
 - วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน     1  
 - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    2   
 -   ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     3   
 
ส่วนที่   2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม       

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ    4  
 

ส่วนที่  3 แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1      5  
   
 
  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
ซึ่งได้รวบรวมแผนงานและโครงการที่จะมีการด 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 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 27  และหนังสือสั่งการ ที่ มท. 0810.3/6732 
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1.  การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดด าเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
เป็นต้นไป 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1   

1. กองงานที่เก่ียวข้องชงร่างจัดท าแผนด าเนินงาน 

2. ส่วนงานที่รับผิดชอบ จัดท าแผน ขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

3. ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน อนุมัติแผนด าเนินงาน 

4. ประกาศใช้แผนด าเนินงาน ทีเ่พ่ิมเติม  

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

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  

แนวทางในการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  แผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้นแผนด าเนินงานจึงมีแนวทางการจัดท าดังนี้ 
  1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินงาน 
  2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  3.  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และ
แสดงถึงการจะด าเนินงานจริง 
  4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของแต่ละกองงาน 
1.6.  ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่  1  กองงานที่เกี่ยวข้องส่งโครงการ/รายการครุภัณฑ์ ชงร่างแบบแผนด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1   
 ขั้นตอนที่  2  ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน ขออนุมัติเห็นชอบ แก่ผู้มีอ านาจ 
 ขั้นตอนที่  3  นายก ผู้มีอ านาจอนุมัติแผน พิจารณาร่างแผน เห็นชอบ   
 ขั้นตอนที่  4 ประกาศใช้แผนด าเนินงาน ทีเ่พ่ิมเติม  
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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 
  ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผนน าร่างแผนด าเนินงาน ฉบับเพ่ิมเติม เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือประกาศใช้แผนด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง  แผนด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบล) ประจ าปี  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้
ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 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 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

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  
 

9 
 

100 
 

2,546 ,600 
 

100 
 

กองช่าง 
 

      

รวม 9 100 2,546,600 100  

รวม 9 100 2,546,600 100  
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แบบ ผด. 01 



 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ   2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    อ าเภอกุมภวาปี     จังหวัดอุดรธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 .ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงาน    อุตสาหกรรมกรรมและการโยธา    รวมจ านวน    9   โครงการ   

-5- 

ที ่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.  2562 พ.ศ.  2563 
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 
 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านทองอินทร์  
ม.13 ไปบ้านหนองหว้า 
ต.ทับกุง  
อ.หนองแสง 

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง  6.00  
เมตร  ระยะยาว 800  เมตร โดยท าการ
ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรที่ช ารุดเสียหาย   
( ทั้งนีซ้่อมแซมตามแบบ 
ของอบต.เสอเพลอก าหนด) 
 

85,000 บ้านทอง
อินทร์ 
ม.13 

กองช่าง 
 

            

2 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านเหล่ากล้วย 
ม. 3 ข้างโรงเรียน – 
หนองผึ้งโด ่

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 1,750.00 เมตร (ทั้งนี้กอ่สร้าง

ตามแบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด)   

150,000 บ้าน 
เหล่ากล้วย 

ม.3 

กองช่าง 
 

            

3 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. ภายในหมู่บ้าน   
ม.6 จากหน้าบ้านพ่อ
เหมือน สุรยิะจันทร์ -ไร ่
 นางสมจิตร  อุดชิน 

เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 

ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. ยาว 170.00 ม.ไหล่

ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี

ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า  850.00 ตร.ม.

(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.เสอ

เพลอก าหนด) 

   

458,000 บ้าน 
สวนมอญ  

ม.6 

กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 



 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ   2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

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.  2562 พ.ศ.  2563 
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 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  

คสล.  ม.7 ทางเข้า

โรงเรียนเสอเพลอโนน

สวรรค ์

บ้านโนนสวรรค ์
 ม.7 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 

5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 

136.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 

เมตรหรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร คสล. 

ไม่น้อยกว่า 695.00  ตร.ม. ( ทั้งนี้

ก่อสร้างตามแบบของอบต.เสอเพลอ

ก าหนด) 

374,000 บ้านโนนสวรรค์ 
ม.7 

กองช่าง 
 

            

5 โครงการก่อสร้างถนน  

คสล. ภายในหมู่บ้าน 

บ้านโคกศรสี าราญ  

ม.17จากหน้าบ้าน

นายสุดใจ จันทะชุม 

ไป บ้านนายไป่ พรมล ี

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
3.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 
45.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร 
คสล.ไม่น้อยกว่า 157.50  ตร.ม. ( 
ทั้งนี้ซ่อมแซมตามแบบของ  อบต.
เสอเพลอก าหนด) 
 

107,600 บ้านโคกศรี
ส าราญ ม.17 

กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 



 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ   2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

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.  2562 พ.ศ.  2563 
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 
 
 
 

โครงการติดตั้งราว
เหล็กลูกฟูกกั้นโค้ง 
(Guatd  Rail) 
ถนนลาดยางเส้น

หนองนาค า – วังหน้า

ผา ช่วงบ้านดงสามสิบ 

ม.12 

 

เพื่อติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกั้นโค้ง

ถนนลาดยางเส้นหนองนาค า – วังหน้า

ผา ช่วงบ้านดงสามสิบ ม.12 

บริเวณ Rc – Box Culrert  ล าหว้ยเดื่อ 

ระยะทาง 50.00 ม. 

( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของอบต.เสอ
เพลอก าหนด)   

138,000 บ้าน 

ดงสามสิบ  

ม.12 

 

กองช่าง 
 

            

7 
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โคกศรสี าราญ ม.8  
จากบ้านนางดรณุี สูง
แข็ง-บ้านนางจารวี 
ทองนิล  
      

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง 
0.40 ม.ลึก 0.40 ม. ยาว 135.00 ม. 
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) 

325,000 บ้าน 
โคกศรสี าราญ 

ม.8   

กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ   2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
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.  2562 พ.ศ.  2563 
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 
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา 
ม.18 จากบ้านนาย
สากล นามตาแสง –
โรงเรียนบ้านโคกศรี
ส าราญวังหน้าผา     

   

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
บ้านวังหน้าผา ม.18 ขนาดกว้าง 
0.40 ม.ลึก0.40 ม. ยาว 190.00 ม. 
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอ
เพลอก าหนด) 

411,000 บ้านวังหน้าผา 
ม.18 

กองช่าง 
 

            

9 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบ

น้ าประปา ภายใน

หมู่บ้าน บ้านเหล่ากล้วย 

ม.3แบบหอถังสูงพร้อม

ติดตั้งระบบสูบน้ าแบบ 

โซ่ล่าเซลล ์

 

เพื่อก่อสร้างระบบน้ าประปา 

ภายในหมู่บ้านแบบหอถังสูงพร้อม

ติดตั้งระบบสูบน้ าแบบ โซล่่าเซลล ์

( ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของอบต.

เสอเพลอก าหนด)   

 

498,000 บ้าน 
เหล่ากล้วย 

 ม.3 

กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 


