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ค าน า 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
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ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
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ส่วนที่ ๑  
บทน า 

 
1.1 บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ 
ควำมส ำคัญกับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก ำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำร 
ก ำหนดนโยบำย กำรปกครอง กำรบริหำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและกำรคลัง และมีอ ำนำจหน้ำที่ของ
ตนเองโดยเฉพำะ นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระรำชบัญญัติบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยกำร
เข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมำยดังกล่ำวจัดท ำขึ้นเพ่ือให้กระจำยอ ำนำจเป็นไปอย่ำง 
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ ำนำจกว้ำงขวำงขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้ำที่บริกำร 
สำธำรณะพ้ืนฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น แต่รวมไปถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชำคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำมำก 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก ำหนดยุทธศำสตร์ 
แนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยในกำร
พัฒนำ ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) และเชื่อมโยงกับกำรวำงแผนเพ่ือจัดท ำงบประมำณประจ ำปี เนื่องจำก
มีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำที่จัดขึ้นส ำหรับงบประมำณแต่ละปี           โดย
ครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำและประสำนแผนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ โดย
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ และคณะกรรมกำรพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ จึงได้จัดท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 256๔    ตำมรูปแบบที่ก ำหนด
ตำมหนังสือดังกล่ำว โดยปรับเปลี่ยนจำก “แนวทำงกำรพัฒนำ” เป็น “แผนงำน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบ
แผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลำคม  
2559 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ และเพ่ือก ำหนด
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ มี
ควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกข้ึนและมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนเกี่ยวกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ รวมทั้ง
กำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้กำรติดตำมและ
ประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้น 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ มุ่งหวังว่ำแผนกำร
ด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำมและประมวลผลกำรน ำแผนพัฒนำไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่ำงด ี
 



 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. แผนกำรด ำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ 

และกิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ
นั้นเพื่อให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมชัดเจนในกำร
ปฏิบัติมำกขึ้น ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน 

2. แผนกำรด ำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือ 
ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 

3. แผนกำรด ำเนินงำน จะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำร 
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ที่จะบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนจะ
มีที่มำจำก 

3.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 

3.2 โครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยขำด 
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่น ๆ ที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

3.3 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเองโดยไม่ใช้ 
งบประมำณ (ถ้ำมี) 

3.4 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำน 
อ่ืน ๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่มี
ลักษณะกำรด ำเนินงำนครอบคลุมพ้ืนที่ หลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นโครงกำร/กิจกรรมกำร
พัฒนำที่มีควำมคำบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจำกแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดหรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.5 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พิจำรณำเห็นว่ำจะ 
เกิดประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ 
 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 ข้อ 4 ได้ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่ำ กำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำน ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำรดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่น ๆ  ที ่ 
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ
เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 



3. แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำร
จำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็น
อ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 

การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้วหำกองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดตั้งงบประมำณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพ่ิมเติมจำกหน่วยงำน
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 30 วัน นับแต่มีกำรจัดตั้งงบประมำณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพ่ิมเติมจำกหน่วยงำน
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ (โดยให้จัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม 
ฉบับที ่1,2,3,4,......) 

ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนให้พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนงำนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนำห้ำปี  

 
แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

องค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

หน่วยงาน

อ่ืนๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท ำให้กำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ มีควำมชัดเจนในกำร 

ปฏิบัติมำกขึ้น 
2. มีควำมสะดวกในกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำแผนไปปฏิบัติ มีควำมสะดวกและมี 

ประสิทธิภำพ 
3. เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. ทรำบถึงจ ำนวนงบประมำณที่ต้องจ่ำยจริงในแต่ละปี 
5. สำมำรถบริหำรเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของทุกส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

สุมเส้ำ 
6. สำมำรถน ำแผนกำรปฏิบัติกำรมำวิเครำะห์ปัญหำอันเกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ 

ตำมบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้อย่ำงถูกต้อง 
 
 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น

แผนด าเนินงาน 



 

 

ส่วนที่ ๒ 

บัญชีโครงการ/

กิจกรรม 
 

 



 
ส่วนที่ 2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ และบัญชี 
โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณโดยน ำเสนอ ดังนี้ 

2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. 01) 
แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำร 

ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำรทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 

กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรำยกำร 
ยุทธศำสตร์แผนงำนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงำน
รับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลใน
ภำพรวมทั้งหมดด้วย 

กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมทั้งหมด ผลของกำรคิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรทั้งหมด และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

2.2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. 02) 
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำน โดยมี
ล ำดับที่/โครงกำร/รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร/งบประมำณ (บำท)/สถำนที่ด ำเนินกำร/
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยำยน
อีกปีหนึ่ง 

 

 

 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      

1.1 แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 5 3.03 150,000 0.34 กองสวัสดิกำรสังคม 

1.2 แผนงำนกำรเกษตร 5 3.03 120,000 0.27 ส ำนักปลดั 

รวม 10 6.06 270,000 0.61  

      

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม      

2.1 แผนงำนงบกลำง 8 4.85 21,177,600 48.19 ส ำนักปลดั 

2.2 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 17 10.30 1,655,000 3.77 ส ำนักปลดั 

2.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 9 5.45 670,000 1.52 ส ำนักปลดั 

2.4 แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 7 4.24 300,000 0.68 กองสวัสดิกำรสังคม 

2.5 แผนงำนเคหะและชุมชน 4 2.42 500,000 1.14 กองช่ำง 



รวม 45 27.27 24,302,600 55.30  

      

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 20 12.12 6,345,000 14.44 กองช่ำง 

รวม 20 12.12 6,345,000 14.44  

      

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม      

4.1 แผนงำนสำธำรณสุข 3 1.82 40,000 0.09 กองสำธำรณสุขฯ 

4.2 แผนงำนกำรเกษตร 9 5.45 110,000 0.25 ส ำนักปลดั 

รวม 12 7.27 150,000 0.34  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข      

5.1 แผนงำนงบกลำง 1 0.61 400,000 0.91 ส ำนักปลดั 

5.2 แผนงำนกำรเกษตร 7 4.24 170,000 0.39 ส ำนักปลดั 

5.3 แผนงำนสำธำรณสุข 26 15.76 957,000 2.18 กองสำธำรณสุขฯ 

รวม 34 20.61 1,527,000 3.48  



      

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      

6.1 แผนงำนกำรศึกษำ 11 6.67 9,000,010 20.48 กองกำรศึกษำฯ 

6.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 7 4.24 460,000 1.05 กองกำรศึกษำฯ 

รวม 18 10.91 9,460,010 21.53  

      

ประเภทวัสด ุ      

1. แผนงำนบรหิำรงำนท่ัวไป 7 4.24 828,100 1.88 ส ำนักปลดั 

2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 3 1.82 250,000 0.57 ส ำนักปลดั 

3. แผนงำนกำรศึกษำ 5 3.03 150,000 0.34 กองกำรศึกษำฯ 

4. แผนงำนสำธำรณสุข 4 2.42 80,000 0.18 กองสำธำรณสุขฯ 

5. แผนงำนสังคมสงเครำะห ์ 3 1.82 80,000 0.18 กองสวัสดิกำรสังคม 

6. แผนงำนเคหะและชุมชน 4 2.42 500,000 1.14 กองช่ำง 

รวม 26 15.76 1,888,100 4.30  

รวมท้ังสิ้น 165 100.00 43,942,710 100.00  

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ โครงการอบรมการท าขนมไทย     

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการอบรมการท า
ขนมไทย กลุ่มแม่บา้น กลุ่มสตรี"     

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

2 โครงการอบรมการท าอาหารให้กับ

กลุ่มอาชีพ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการอบรมการ
ท าอาหารให้กับกลุ่มอาชพี" 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

3 โครงการฝึกอบรมอาชพีให้กับกลุ่ม

สตรี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรี" 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

4 โครงการอบรมเยาวชนเพือ่การพัฒนา

แบบเศรษฐกิจพอเพยีงต าบลสุมเส้า  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการอบรมเยาวชน 
เพื่อการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพยีงต าบลสุมเส้า” 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพการจักสาน"  

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการฝึกอบรมอาชีพ

การจักสาน"  

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

รวมงบประมาณ 150,000 

แบบ ผด.02 



 

1.2 แผนงำนกำรเกษตร 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน 

ตามแบบหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน 
ตามแบบหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

๓๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

2 โครงการเกษตรพอเพียงตามแนว

พระราชด าริ ฯลฯ    

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการเกษตร
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ ฯลฯ    

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมการผลิตและ

จ าหน่ายเช้ือราไตรโดเดอร์มา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมการผลิตและจ าหนา่ยเช้ือราไตรโดเดอร์มา  

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

4 โครงการฝึกอบรมการท าน้ าหมกั EM เพื่อเป็นการส่งเสริมกาท าเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 20,000 อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

5 โครงการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้

ทดแทนปุ๋ยเคมี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์
การใช้ปุ๋ยอินทรยี์ใช้ทดแทนปุ๋ยเคม ี

๓๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

รวมงบประมาณ 120,000 

 

 

แบบ ผด.02 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม 

2.1 แผนงำนงบกลำง 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรำร้อย
ละ 5 ของเงินค่ำจ้ำงและเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว  
ให้เป็นสวัสดิกำรแกพ่นักงำนจำ้งที่ปฏิบตัิงำนในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล โดยสนับสนุนใหแ้ก่ส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธำน ี                                              

500,000 อบต.สุมเส้ำ กองคลัง             

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจ ำปี 
2564 เพื่อให้ควำมคุ้มครองแก่ลูกจำ้งที่ประสบอันตรำย 
เจ็บป่วย หรือสูญหำย อันเนื่องมำจำกกำรท ำงำนให้แก่
นำยจำ้ง 

30,000 อบต.สุมเส้ำ กองคลัง             

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ ในเขตต ำบลสุมเส้ำ
จ ำนวน  1,982 คน 

15,522,000 อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

แบบ ผด.02 



4 เบี้ยยังชีพคนพิกำร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยเบีย้ยังชีพคนพิกำรในเขตต ำบลสุมเส้ำ 
จ ำนวน  386 คน 

3,705,600 อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ในเขตต ำบลสุม
เส้ำ จ ำนวน  20 คน คนละ 500 บำท/เดือน จ ำนวน 
12 เดือน   

120,000 อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

6 เงินส ำรองจ่ำย เพื่อใช้จ่ำยเป็นเงินส ำรองในกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นกรณี
เกิดสำธำรณภยัต่ำงๆ ในเขตต ำบลสุมเสำ้อันเป็นกำร
ช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่
ประชำชน          

800,000 อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) ใหก้ับกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ประจ ำปี 2564 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536  

450,000 อบต.สุมเส้ำ กองคลัง   

          

8 เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ เพื่อจ่ำยเป็นเงินบ ำเหนจ็ให้กับลกูจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนชนบทในส่วนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับภำระ 1 อัตรำ  

50,000 อบต.สุมเส้ำ กองคลัง   

          

รวมงบประมาณ 21,177,600 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

2.2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ โครงกำรจ้ำงเหมำส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนอื่นๆ ในกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจของประชำชนตอ่กำรใหบ้ริกำร 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำสว่นรำชกำรหรือ
หน่วยงำนอื่นๆ ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ประชำชนต่อกำรให้บริกำร 

๓๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

๒ โครงกำรตำมแนวนโยบำยของรัฐบำล
หรือหนังสือสั่งกำร 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรตำม
แนวนโยบำยของรัฐบำลหรือหนังสือสั่งกำร เช่น 
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรตำมพระ
รำชเสำวนีย ์กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ โครงกำรป้องกัน
แก้ไขปัญหำยำเสพติด ฯลฯ 

200,00๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตั้งผู้บริหำร
ท้องถิ่นหรือสภำทอ้งถิ่น 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น
หรือสภำท้องถิ่น ในกรณีที่ครบวำระหรอืยกฐำนะเป็น
เทศบำล 

800,000 ต ำบลสุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

4 โครงกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที ่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร
จัดเก็บภำษีนอกสถำนที่ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕64 
เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพนัธ์ ค่ำอำหำร 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองคลัง             

5 โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนที่
ภำษี และทะเบยีนทรัพย์สิน  

5๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองคลัง             

6 โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และกฎหมำยเบื้องต้น 

 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมำยเบื้องต้นให้แก่ผู้บริหำร 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วน

10,000 อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

แบบ ผด.02 



ต ำบล และพนักงำนจ้ ำ ง  เพื่ อพัฒนำน ำ ไปสู่ กำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ   

 

7 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรท้องถิ่น 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรม
พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรท้องถิ่นเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

 

10,000 อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 โครงกำรอบรมตำมมำตรกำรภำยใน
เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกัน
กำรทุจริต 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมตำม
มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกัน
กำรทุจริต เช่น มำตรกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่อสำธำรณะ 
มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม มำตรกำรควำม
โปร่งใสในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง มำตรกำรจดักำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหวำ่งผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์สว่นร่วม มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ 
ดุลยพินิจ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ    

10,000 อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

9 โครงกำรออกพื้นที่ในกำรจัดท ำ
ประชำคมหมู่บ้ำน 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกพื้นที่ในกำรจัดท ำประชำคม
หมู่บ้ำน เพือ่รับทรำบถึงปัญหำควำมเดือดร้อน และ
ควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จรงิ โดยน ำ
โครงกำรเข้ำมำบรรจุเพื่อจัดท ำแผนชุมชน แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น อีกทั้งเป็นกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงชุมชน 
หน่วยงำนรำชกำร และหนว่ยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำเป็นหนว่ยงำน

20,000 อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

แบบ ผด.02 



อ ำนวยกำร ภำยใต้กรอบแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำจงัหวัด ฯลฯ   

10 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติข้อมูลขำ่วสำรของทำง 
รำชกำร พ.ศ.2540 ฯลฯ   

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมใหค้วำมรู้เกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติข้อมูลขำ่วสำรของทำง 
รำชกำร พ.ศ.2540 ฯลฯ   

10,000 อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

11 โครงกำรอบรมด้ำนกฎหมำยเลือกตั้ง  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมด้ำนกฎหมำย
เลือกตั้ง ฯลฯ  

15,000 อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

12 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพของศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วม 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพของ
ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรชว่ยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ ำเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธำนี  
 

20,000 อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

13 โครงกำรเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำร 
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจำ้ง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเชิดชูเกียรติ
ข้ำรำชกำร พนักงำนสว่นต ำบล และพนกังำนจ้ำง ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และควำมโปร่งใส ในกำรปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำร
ประชำชนดีเด่น 

10,000 อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

14 โครงกำรทัศนศึกษำดูงำนให้กับ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล      
สุมเส้ำ คณะผู้บริหำร ผู้น ำชุมชน  
อสม. 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรทัศนศึกษำดูงำนให้กับ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสมุเส้ำ คณะ
ผู้บริหำร ผู้น ำชุมชน อสม. เป็นต้น เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกรท้องถิ่น  

100,000 อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

15 โครงกำรทัศนศึกษำดูงำนให้กับ
พนักงำนส่วนต ำบล ข้ำรำชกำรครู 
พนักงำนจ้ำง ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรทัศนศึกษำดูงำนให้กับ
พนักงำนส่วนต ำบล ข้ำรำชกำรครู พนกังำนจ้ำง ผู้ดูแล
เด็ก ฯลฯ ขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสุมเส้ำ 

100,000 อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

16 โครงกำรจัดท ำระบบแผนทีภ่ำษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำระบบแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000 อบต.สุมเส้ำ กองคลัง             

17 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ 
รถจกัรยำนยนต ์เครื่องคอมพวิเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด  

200,000 อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

แบบ ผด.02 



เครื่องปรับอำกำศ ตู ้โตะ๊ ฯลฯ และค่ำบ ำรุงรักษำหรอื
ซ่อมแซมทรัพย์สินอืน่  ๆเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ

และค่ำซ่อมแซมปรับปรุงรถบรรทกุน้ ำ และรถกระเชำ้ที่ได้รับ
กำรถำ่ยโอนจำกกรุงเทพมหำนคร 

รวมงบประมาณ 1,655,000 

 

 

 

 

 

2.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝำ่ยพลเรือน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนจัดท ำโครงกำร
ฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
ประจ ำต ำบลสุมเส้ำ 

5๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

2 โครงกำรฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภยั 
(OTOS) 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนจัดท ำโครงกำร
ฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภยั (OTOS) ตำมโครงกำรหนึ่งต ำบล
หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภยั 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

แบบ ผด.02 



3 โครงกำรฝึกซ้อมแผนดับเพลิงในสถำน
ประกอบกำร 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรฝึกซ้อมแผน
ดับเพลิงในสถำนประกอบกำร  

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

4 ค่าเดินทางไปราชการให้กับผู้ที่มา

ปฏิบัติหน้าที ่ประจ าศูนย์บริการ

ช่วยเหลือประชาชน (ศูนยก์ู้ชีพ-กู้ภยั) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการให้กับผู้ที่มาปฏิบัติ

หน้าที่ ประจ าศูนย์บรกิารช่วยเหลือประชาชน  

(ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภยั 

38๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

5 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ไฟป่ำ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนจัดโครงกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำไฟป่ำ ในเขตพื้นที่ต ำบลสุมเส้ำ  

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

6 โครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน และ
กำรเสริมสร้ำงวินัยจรำจร 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร/
กิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันและลดอุบตัิเหตุทำงถนน 
และกำรเสริมสร้ำงวินัยจรำจร/เสริมสร้ำงวินัยจรำจรใน
สถำนศึกษำ 

5๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

7 โครงกำร “เยำวชนพลังแผ่นดิน
เอำชนะยำเสพติด” 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
“เยำวชนพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด” ในสถำนศึกษำ 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

8 โครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน และ
กำรเสริมสร้ำงวินัยจรำจรส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/
กิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันและลดอุบตัิเหตุทำงถนน 
และกำรเสริมสร้ำงวินัยจรำจรส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

9 โครงกำรฝึกอบรมทบทวนจิตอำสำภัย
พิบัติ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
ฝึกอบรมทบทวนจิตอำสำภัยพิบัติ ประจ ำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 

5๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

รวมงบประมาณ 670,000 

 



2.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ โครงกำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ" เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ “โครงกำรจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอำยุ" 

5๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

2 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพให้กับ
ผู้สูงอำย ุ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ “โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ
ให้กับผู้สูงอำยุ" 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

3 โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ยำ
ในผู้สูงอำยุ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ “โครงกำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกบักำรใชย้ำในผู้สูงอำย"ุ 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

4 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนผู้ปว่ยยำกไร้ คน
พิกำร ผู้ด้อยโอกำส 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ “โครงกำรเยี่ยมบ้ำน
ผู้ป่วยยำกไร้ คนพกิำร ผู้ด้อยโอกำส"  

4๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

5 โครงการอบรมอาชีพใหก้ับผู้พกิาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการอบรมอาชีพ

ให้กับผู้พิการ" 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

6 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งในครอบครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการพัฒนาสตรีและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว"  

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวยั เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า “โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงวัย"  

10๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

รวมงบประมาณ 300,000 

 

 

แบบ ผด.02 



2.5 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนด

ราคากลาง หรือค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจรับงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

25๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองช่ำง             

2 โครงการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง

ท าการอย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือจา้ง

หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่มี

ความช านาญ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท า
การอยา่งใดอย่างหนึ่ง หรอืจ้างหนว่ยงานราชการหรือ
เอกชนที่มีความช านาญ เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนถ่าย , 
บ ารุงรักษาระบบประปาหมูบ่้าน ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เพือ่ให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ตามปกติ 

10๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองช่ำง             

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อเปน็ค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรปรับปรงุซ่อมแซมอำคำร
ส ำนักงำน หอ้งประชมุ เพื่อให้มีสภำพใช้งำนได้ดีตำมปกติ 
และเพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซม
สถำนีสบูน้ ำด้วยไฟฟำ้ หมู ่5 บำ้นหนองบวับำน ให้มีสภำพ
ใช้งำนได้ดีตำมปกต ิ 

10๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองช่ำง             

4 โครงกำรจ้ำงผู้ให้บริกำรที่มีใบ
ประกอบวิชำชีพดำ้นวิศวกรรม หรือ
สถำปัตยกรรม 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงผู้ให้บริกำรที่มีใบประกอบ
วิชำชีพด้ำนวิศวกรรม หรือสถำปัตยกรรม ในกำรจ้ำง
ออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 

5๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองช่ำง             

รวมงบประมาณ 500,000 

 

แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้ำน สำยบำ้นสุมเส้ำ -   
นำบัว  หมู่ที ่1   

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยบ้ำนสุมเส้ำ - นำบัว  หมู่ที่ 1 บ้ำนสุมเส้ำ 
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 130 เมตร หนำ 0.15 
เมตร ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวทำง 
คสล.ไม่น้อยกว่ำ 520 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอียด
แบบแปลน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ    
 

300,000 หมู่ ๑ กองช่ำง             

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองนำไฮ  
หมู่ที่ 2      

 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองนำไฮ  หมู่ที่  2  ขนำด
กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 115 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 เมตร หรือ ผิวทำง คสล.    
ไม่น้อยกว่ำ 345 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอียดแบบ
แปลน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ  
 

200,000 หมู่ 2 กองช่ำง             

แบบ ผด.02 



3 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บำ้น 
บ้ำนหนองบัวบำน  หมู่ที ่5 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองบัวบำน 
หมู่ที่ 5 สำยหน้ำวัดขนำดกว้ำง 1.50 เมตร ยำว 260 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวทำง คสล.ไม่น้อย
กว่ำ 390 เมตร ตำมรำยละเอียดแบบแปลน 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ    

 

200,000 หมู่ 5 กองช่ำง             

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนสะอำด 
หมู่ที่ 11   

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ 11  ขนำด
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 90 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวทำง คสล. ไม่น้อยกว่ำ 360 ตำรำงเมตร พร้อม
ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 เมตร ตำมรำยละเอียดแบบ
แปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ   

 

200,000 หมู่ ๑1 กองช่ำง             

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนห้วยวังโตน 
หมู่ที่ 15    

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนห้วยวังโตน  ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 
90 เมตร  หนำ 0.15  เมตร ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ  
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวทำง คสล. ไม่น้อยกว่ำ 360 
ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ   

200,000 หมู่ 15 กองช่ำง             

6 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเม็ก 
บ้ำนดงยำง หมู่ที ่18 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเม็ก   
โดยก่อสร้ำงทำงวิ่งออกก ำลังกำย คสล.บนคันดินหนอง
เม็กขนำดกว้ำง 1.50 เมตร ยำว 500 เมตร หนำ 0.70 
เมตร หรือผิวทำง คสล.ไม่น้อยกว่ำ 750 ตำรำงเมตร 

200,000 หมู่ 18 กองช่ำง             

แบบ ผด.02 



ตำมรำยละเอียดแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุม
เส้ำ   

7 โครงกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งออกก ำลังกำย
รอบสนำมฟุตบอล   

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเป็นค่ำก่อสร้ำงทำงวิ่งออกก ำกลังกำย 
ขนำดกว้ำง 1.80 เมตร  ยำว 441 เมตร   หนำ 0.10 
เมตร ขนำด ท่อ Ø 0.30 เมตร จ ำนวน 12 ท่อน     ตำม
รำยละเอียดแบบแปลน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สุมเส้ำ 

350,000 อบต.สุมเส้ำ กองช่ำง             

8 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.และ
บ่อพัก คสล.ส ำเร็จรูปพร้อมฝำปิด
เหล็กตะแกรง  บ้ำนหนองแสนตอ หมู่
ที่ 7 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงหมำก่อสร้ำงงำนวำงท่อระบำยน้ ำ 
คสล.อัดแรง ขนำด Ø 0.40 X 1.00 เมตร พร้อมติดตั้ง
บ่อพัก คสล.ส ำเร็จรูปและฝำปิดเหล็กตะแกรงรวมควำม
ยำว 175 เมตร ตำมแบบแปลนและรำยละเอียดของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ  

200,000 หมู่ 7 กองช่ำง             

 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำและบ่อพัก
ส ำเร็จรูปพร้อมฝำปิดเหล็กตะแกรง
ภำยในหมูบ่้ำน บ้ำนโนนหนำมแท่ง 
หมู่ที่ 9 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงงำนวำงท่อระบำยน้ ำ 
คอนกรีตอัดแรง ขนำด Ø 0.40 X 1.00 เมตร พร้อม
ติดต้ังบ่อพัก คสล.ส ำเร็จรูปและฝำปิดเหล็กตะแกรง  

ยำว 210 เมตร ตำมแบบแปลนและรำยละเอียด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ  

 

200,000 หมู่ 9 กองช่ำง             

10 โครงกำรขุดลอกล ำหว้ยพรมโลก  

บ้ำนดงปอ หมู่ที ่4   

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำขุดลอกล ำห้วยพรมโลก บ้ำนดง
ปอหมู่ที่ 4 ขนำด ปำกกว้ำง  12  เมตร  ยำว 800 
เมตร หรือปริมำณดินขุดไม่น้อยกว่ำ 14 ,300 ลบ.ม. 

495,000 หมู่ 4 กองช่ำง             

แบบ ผด.02 



ตำมรำยละเอียดแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสุมเส้ำ  

 

11 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น คสล.แบบ
มำตรฐำน มข.2527  บ้ำนดงยำง 
หมู่ที่ 6   

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น คสล.ตำม
แบบมำตรฐำน มข.2527 บ้ำนดงยำง บริเวณล ำห้วยหนิ
เลน  ขนำดกว้ำง 12  เมตร  ยำว 800 เมตร   

สันฝำยสูง 1.50 เมตร  ผนังข้ำงสูง 3.00 เมตร   

ตำมรำยละเอียดแบบแปลนมำตรฐำน มข.2527 หรือ
ข้อก ำหนดขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ  

 

500,000 หมู่ 6 กองช่ำง             

12 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนอง
ผือ บ้ำนหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองผือ 
บ้ำนหนองผือน้อย หมู่ที่ 8  โดยปรับแต่งพื้นที่และจัด
สวนหย่อมให้สวยงำม ตำมรำยละเอียดขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำก ำหนด 

200,000 หมู่ 8 กองช่ำง             

13 โครงกำรก่อสร้ำงเมรุเผำศพ  

บ้ำนสงเปือย หมู่ที ่3 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำเหมำก่อสร้ำงเมรุเผำศพ ขนำดกว้ำง 
3.00 เมตร  ยำว 6 เมตร ชนิด 1 เตำเผำ  

ตำมรำยละเอียดแบบแปลน  ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสุมเส้ำ จ ำนวน 1  หลัง   

650,000 หมู่ 3 กองช่ำง             

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 โครงกำรก่อสร้ำงเมรุเผำศพ  

บ้ำนแพงศรี หมู่ที่ 14   

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำเหมำก่อสร้ำงเมรุเผำศพ ขนำดกว้ำง 
3.00 เมตร ยำว 6 เมตร ชนิด 1 เตำเผำ  

650,000 หมู่ 14 กองช่ำง             

แบบ ผด.02 



ตำมรำยละเอียดแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสุมเส้ำ จ ำนวน 1 หลัง   

 

15 โครงกำรก่อสร้ำงเมรุเผำศพ  

บ้ำนบุญทันพัฒนำ หมู่ที่ 17   

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำเหมำก่อสร้ำงเมรุเผำศพ ขนำดกว้ำง 
3.00 เมตร ยำว 6 เมตรชนิด 1 เตำเผำ   

ตำมรำยละเอียดแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสุมเส้ำ จ ำนวน 1  หลัง   

 

650,000 หมู่ 17 กองช่ำง             

16 โครงกำรก่อสร้ำงศำลำโดมและตอ่เติม
ศำลำเอนกประสงค์ บ้ำนเจริญศรี  

หมู่ที่ 10 และ บำ้นสุมเส้ำ  หมู่ที่ 12   

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเป็นค่ำก่อสร้ำงศำลำโดมและต่อเติมศำลำ
เอนกประสงค์ โครงสร้ำงเหล็กมุงหลังคำด้วยเมทัลซีส 
ตำมรำยละเอียดแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

สุมเส้ำก ำหนด  

 

350,000 หมู่ 10,12 กองช่ำง             

17 โครงกำรก่อสร้ำงศำลำเอนกประสงค์ 
บ้ำนสุมเส้ำ หมู่ที ่19 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงศำลำโดมเอนกประสงค์ 
โครงสร้ำงเหล็กมุงหลังคำเมทัลซีส ขนำดกว้ำง 8.00 
เมตร  ยำว 12.00 เมตร ตำมรำยละเอียดแบบแปลน 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 

 

250,000 หมู่ 19 กองช่ำง             

18 โครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว
ชุมชน บ้ำนโนนทับชำ้ง หมู่ที ่16 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว และ
ติดต้ังล ำโพงเสียงตำมสำย  จ ำนวน 3 จุด   

พร้อมอุปกรณ์ เครื่องขยำยเสียง เครื่องส่งสัญญำณ  

ตำมรำยละเอียดแบบรูปรำยกำรที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสุมเส้ำก ำหนด 

150,000 หมู่ 16 กองช่ำง             



19 โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ
หมู่บ้ำน บำ้นโนนสร้ำงค ำ หมู่ที่ 13 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนโนน
สร้ำงค ำ ที่ช ำรุดเสียหำยให้ใช้กำรได้ ตำมแบบรูปรำยกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำก ำหนด  

200,000 หมู่ 13 กองช่ำง             

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

20 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำสำย
บ้ำนพบสุข-ห้วยหำ้งและซอยภำยใน
หมู่บ้ำน บำ้นโนนสะอำด หมู่ที่ 11 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอ
เพ็ญ ในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ บ้ำนโนนสะอำด  

หมู่ที่ 11 รำยละเอียดตำมแบบแปลน และประมำณกำร
ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอเพ็ญ  ตำมจ ำนวนพื้นที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำก ำหนด   

200,000 หมู่ 11 กองช่ำง             

รวมงบประมาณ 6,345,000 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ แผนงำนสำธำรณสุข 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 โครงกำรรณรงค์รักษ์โลกให้ปั่นจักยำน 
ร่วมกันลดมลพิษทำงอำกำศ   

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรรณรงค์รักษ์โลก
ให้ปั่นจักยำน ร่วมกันลดมลพิษทำงอำกำศ   

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

2 โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการ

อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในชุมชน การใช้

น้ าอยา่งประหยัด และการจัดการน้ า

เสียในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการส่งเสริม

ความรู้เรือ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในชุมชน การใช้น้ า

อย่างประหยัด และการจัดการน้ าเสยีในชุมชน 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

3 โครงการส่งเสริมการใช้ EM ball เพื่อ

การบ าบัดน้ าเสียในชุมชน  

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ 

EM ball เพื่อการบ าบัดน้ าเสียในชุมชน  

 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

รวมงบประมาณ 40,000 

 

แบบ ผด.02 



 

 

๔.2 แผนงำนกำรเกษตร 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 โครงกำรจัดนิทรรศกำรเนื่องในวัน
อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของชำติ   

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดนิทรรศกำรเนื่องในวัน
อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของชำติ   

5,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

2 โครงการอบรมการส่งเสริมการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

เพื่อความยั่งยืน 

10,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

3 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน

สัตว์ป่าและพืชป่าโลก     

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสัตว์ป่า

และพืชป่าโลก     

5,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

4 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน

อนุรักษ์น้ าโลก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน

อนุรักษ์น้ าโลก 

5,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

5 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน

คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน

คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 

5,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

6 โครงการคลองสวย น้ าใส ไร้

ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า

สาธารณะ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการคลองสวย น้ าใส 

ไร้ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 

30,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

แบบ ผด.02 



7 โครงการศึกษาดูงานการส่งเสริม

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมเชิงเกษตรยั่งยืน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการศึกษาดูงานการ

ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิง

เกษตรยั่งยืน 

30,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

8 โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่
สีเขียวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  

10,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

9 โครงการจัดท าการบ าบัดน้ าเสียด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าการบ าบัดน้ าเสียด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

10,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

รวมงบประมาณ 110,000 

 

 

 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

๕.๑ แผนงำนงบกลำง 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
ในระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภำพ
ชุมชน หรือ  สปสช.) 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภำพชุมชน หรอื  สปสช.) ใน
กำรบริกำรสุขภำพให้แก่ประชำชนในทอ้งถิ่นและป้องกัน
โรคระบำด โดยสมทบในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 
ของเงินอุดหนุนจำกส ำนกังำนประกันหลักสุขภำพ
แห่งชำติ    

40๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

รวมงบประมาณ 400,000 

 

 

แบบ ผด.02 



 

๕.2 แผนงำนกำรเกษตร 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 โครงการสร้างเขตพื้นที่ปลอดโรคพิษ

สุนัขบ้า  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการสร้าง
เขตพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

2 โครงการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการป้องกัน
โรคปากและเท้าเปือ่ย ฯลฯ  

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

3 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการเฝ้า
ระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ฯลฯ  

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

4 โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีน 
และรบัแจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์กระจายวัคซีน และรับแจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว์  

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

5 โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  
“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบ้า”  
ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ อัครราชกุมารี 

10,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

6 โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการผ่าตัด
ท าหมันสุนัขและแมว 

50,000 อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

7 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา 
ปศุสัตว์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว ์

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

รวมงบประมาณ 170,000 

 

แบบ ผด.02 



 

5.3 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 การอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาล

อาหาร และสิ่งแวดล้อม ให้แก่

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร รา้นค้า 

แผงลอยจ าหนา่ยอาหาร และผู้

จ าหน่ายอาหาร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาล

อาหาร และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร 

ร้านค้า แผงลอยจ าหนา่ยอาหาร และผูจ้ าหน่ายอาหาร

ในตลาด ในเขตพื้นที่ต าบลสุมเส้า  

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

2 โครงการบริหารจัดการใน
กระบวนการสอบสวนโรคของทีม
สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT 
ระดับต าบล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการบริหารจัดการใน

กระบวนการสอบสวนโรคของทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่

เร็ว SRRT ระดับต าบล เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นในเขต

ต าบลสุมเส้า 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

3 โครงการด าเนินการจัดการคุณภาพ
อากาศ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการคุณภาพ
อากาศ 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

4 โครงการด าเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าประปาหมู่บา้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าโครงการด าเนินการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาหมูบ่้าน ในเขต
รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

5 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพดา้น
การป้องกันและควบคุมโรคแก่แกนน า
สุขภาพต าบลสุมเส้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมโรคแก่แกนน า
สุขภาพต าบลสุมเส้า 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

แบบ ผด.02 



6 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพดา้น
การส่งเสริมสุขภาพแกแ่กนน าสุขภาพ
ต าบลสุมเส้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพแกแ่กนน าสุขภาพต าบล
สุมเส้า 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

7 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันต-
สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอาย ุ

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเสำ้ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

8 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
โภชนาการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์      

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านโภชนาการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์      

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

9 โครงการอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชน
ในการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 
  

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะ
น าโรค 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองการป้องกันโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะน าโรค 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

11 โครงการอบรมฝึกทักษะเสริมเกราะ
เหล็กป้องกันเด็กจมน้ าแก่นกัเรียนใน
สถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมฝึกทักษะ
เสริมเกราะเหล็กป้องกันเด็กจมน้ าแก่นกัเรียนใน
สถานศึกษา 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

12 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีว- 
อนามัยในกลุ่มวัยท างาน   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านอาชีวอนามยัในกลุ่มวยัท างาน   

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

13 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายทุก
วันพุธ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายทุกวันพุธ 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

14 โครงกำรรณรงค์ล้ำงส้วมพร้อมกัน รับ
วันสงกรำนต์ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรรณรงค์ล้ำงส้วม
พร้อมกัน รับวันสงกรำนต ์

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

แบบ ผด.02 



15 โครงกำรท ำควำมสะอำดครั้งใหญ่ 
สร้ำงวินัย 5ส  Big Cleaning Day 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรท ำควำมสะอำด
ครั้งใหญ่ สร้ำงวินัย 5ส  Big Cleaning Day ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

16 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ
อินทรีย ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะอินทรีย ์

10๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

17 โครงการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะรี
ไซเคิลและสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลและสมาชิก
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

10๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

18 โครงกำรจัดนิทรรศกำรเนื่องในวัน
เอดส์โลก 1 ธันวำคม 2563 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรจัดนิทรรศกำร
เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวำคม 2563 
 

5,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

19 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์แก่นักเรียนในสถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้
การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่
นักเรียนในสถานศึกษา 
 

20,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

20 โครงกำรจัดนิทรรศกำรรณรงค์ตรวจ 
“HIV” เนื่องในวันรณรงค์ตรวจ     
เอชไอวี 1 กรกฎำคม 2564 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดนิทรรศกำรรณรงค์ตรวจ 
“HIV” เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี  1 กรกฎำคม 
2564 

5,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

21 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
หลักสูตรกำรปฏบิัติกำรแพทย์ขั้น
พื้นฐำนและช่วยปฏิบัติกำรแพทยข์ั้น
สูง (EMT) 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนอบรมตำมโครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร หลักสูตรกำรปฏิบัติกำรแพทย์ขั้นพื้นฐำนและ
ช่วยปฏิบัติกำรแพทย์ขั้นสูง (EMT) จ ำนวน 115 ชั่วโมง 
จ ำนวน 3 คน ๆ ละ 9,000 บำท  

27,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

และ 

ส ำนักปลัด 

            

แบบ ผด.02 



22 โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนหรือหมู่บ้ำน เพื่อจัดท ำ
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่บ้ำนละ 
20,000  บำท จ ำนวน 19 หมู่บ้ำน  

380,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

23 โครงกำร/กิจกรรมเฝ้ำระวังป้องกัน
และควบคุมกำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ (covid – 19)    

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเฝ้ำ
ระวังป้องกันและควบคุมกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ (covid – 19)   

30,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

24 โครงกำรถนนสวย เมืองสะอำด ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม (Udon go clean)  

 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรถนนสวย     
เมืองสะอำด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Udon go clean)  

 

30,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

25 โครงกำรประเมินคุณภำพระบบ
บริกำรอนำมยัสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำร
จัดกำรสุขำภิบำลอำหำรและด้ำนกำร
จัดกำรคุณภำพน้ ำบริโภค  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินคุณภำพระบบบริกำร
อนำมัยสิ่งแวดลอ้ม ด้ำนกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำร
และด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำบริโภค  

 

20,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

26 โครงกำรประเมินคุณภำพระบบ
บริกำรอนำมยัสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำร
จัดกำรสิ่งปฏิกูลและกำรจัดกำร      
มูลฝอย 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินคุณภำพระบบบริกำร
อนำมัยสิ่งแวดลอ้ม ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและกำร
จัดกำรมูลฝอย 

20,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

รวมงบประมาณ 957,000 

 

 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำต ิ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ เช่น ค่ำของขวัญ 
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำจัดสถำนที่ และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ 

๕๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

๒ โครงกำรจัดนิทรรศกำรผลงำนเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน “โครงกำรจัด
นิทรรศกำรผลงำนเด็กปฐมวัย” เพื่อให้เด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครอง มีควำมภำคภูมิใจในควำมส ำเร็จของผลกำร
เรียนที่ผ่ำนมำของเด็กปฐมวยั และส่งเสริมให้เด็กเกิดแรง
บันดำลใจใฝ่เรียนรู้ และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ถึงกำร
แสดงออกทำงด้ำนควำมคิดและสติปัญญำ ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

แบบ ผด.02 



๓ โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
และค่ำนิยม 12 ประกำร 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และค่ำนิยม 12 ประกำร ส ำหรับเด็กและ
เยำวชนต ำบลสุมเส้ำ 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

4 เงินสมทบส ำหรับอำหำรกลำงวัน 
ประเภทอำหำรเสริมตำมหลัก
โภชนำกำร 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบส ำหรับอำหำรกลำงวัน ประเภท
อำหำรเสริมตำมหลักโภชนำกำร ให้ครบ ๕ หมู ่เช่น 
ไอโอดีน ผลไม้ ให้แก่เด็กนกัเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ ทั้ง 8 ศูนย์  

350,35๐ อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

5 โครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับ
สนับสนุน ให้แก่ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 
ในสังกัด ทั้ง 8 ศูนย ์

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวัน ให้แก ่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจ ำต ำบล ทั้ง 8 ศูนย์  
ในอัตรำมื้อละ ๒๐ บำทต่อคน  
 

๑,401,4๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 โครงกำรจัดซ้ือสื่อกำรเรียนกำรสอน
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

โครงกำรจัดซ้ือสื่อกำรเรียนกำรสอนส ำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในสังกัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ      ทัง้ 
8 ศูนย์ (ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัว)  

486,200 อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

7 โครงกำรอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

โครงกำรอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ จ ำนวน 7 โรง จ ำนวน 
260 วัน       

1,924,000 อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

8 โครงกำรอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

โครงกำรอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 
ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเสำ้ ทั้ง 8 ศูนย ์ 
นมบรรจุกล่อง กล่องละ 8 บำท จ ำนวน 260 วัน 

594,880 อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

9 โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวันให้แก่
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำร
กลำงวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
สุมเส้ำ จ ำนวน 7 โรง ในอัตรำ มื้อละ 20 บำทต่อคน 
จ ำนวน 200 วัน 

3,700,000 อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

แบบ ผด.02 



10 โครงกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก (อำยุ 3 – 5 ปี) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
(อำย ุ3 – 5 ปี) องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสุมเส้ำ 

323,180 อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

11 โครงการช่วยเหลือเด็กนกัเรียน

นักศึกษาภายในเขตต าบลสุมเส้า 

ในช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการช่วยเหลือเด็ก

นักเรียนนักศึกษาภายในเขตต าบลสุมเส้า ในช่วงปิดภาค

เรียน เช่น  ค่าจา้ง, ค่าตอบแทน, ค่าเบี้ยเล้ียง หรือ

ค่าจ้างในการจัดท ากิจกรรมต่างๆ 

100,000 อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

รวมงบประมาณ 9,000,010 

 

 

 

 

6.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี  

“สุมเส้าเกมส์” 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกฬีาประเพณี 
“สุมเส้าเกมส์”เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และ
ส่งเสริมกีฬาต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 

200,000 ต ำบลสุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

บุญบั้งไฟต าบลสุมเส้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟต าบลสุมเส้า ฯลฯ 

100,000 ต ำบลสุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

แบบ ผด.02 



3 โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดท าโครงการ

อนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสุมเส้า ฯลฯ 

30,000 อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

4 โครงกำรเข้ำวัดทุกวันพระใหญ ่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรเข้ำวัดทุกวนั     พระ
ใหญ่ ประชำชนร่วมใจเลื่อมใสในพระพุทธศำสนำ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ ฯลฯ 

20,000 อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

5 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง ในสมเด็จพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ใน

สมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม-ิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

30,000 อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

6 โครงการเนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชิน ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

30,000 อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

7 โครงกำร/กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว เนื่อง
ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
28 กรกฎำคม 2564 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 2564 

50,000 อบต.สุมเส้ำ กอง 

กำรศึกษำฯ 

            

รวมงบประมาณ 460,000 

 

 



ประเภทวัสดุ 

1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซ้ือวัสดสุ ำนักงำน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส่ิงของต่ำงๆ ที่ใช้ในส ำนักงำน 
หรือที่เป็นวัสดุโดยสภำพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือไม่คงสภำพเดิม เช่น 
กระดำษ, แฟ้ม, ปำกกำ, ดินสอ,  ธงชำติไทย, ธงตรำ
สัญลักษณ์ ฯลฯ 

15๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด 

กองคลงั 

            

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ใน
ยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

368,1๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

3 จัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำปำ้ยโฆษณำ เพือ่เผยแพร่และ
ประชำสัมพันธข์้อมูลข่ำวสำร, ผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมและงำนอื่น ๆ ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
เช่น ค่ำจัดท ำป้ำยผ้ำไวนิล, ค่ำจัดท ำแผน่พับ, วำรสำร , 
คัตเอำท์ ฯลฯ 

7๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด 

กองคลัง 

            

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกบักำรใช้งำน
คอมพิวเตอร์ เช่น หมกึเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สำยเชื่อมต่อในระบบ
เครือข่ำย ฯลฯ 

8๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด 

กองคลัง 

            

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ อุปกรณ์ต่ำงๆ 
เช่น ไมค์ลอย กล่องรับสัญญำณ กล่องส ำหรับเก็บชุดไมค์ 
ฯลฯ 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

6 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะแบบยางรถยนต์ 10๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

แบบ ผด.02 



7 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน 

แก้วน้ า ไม้กวาด เข่ง น้ าดื่ม ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองคลัง             

รวมงบประมาณ 828,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซ้ือวัสดเุครือ่งแต่งกำย เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือชุดดับเพลิงให้กับทีมกู้ชีพ
กู้ภัย และชุดเครื่องแบบให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝำ่ย
พลเรือน และชุดปฏบิัติกำรแพทยฉ์ุกเฉนิ ให้กับ
เจ้ำหน้ำที่กู้ชพี-กู้ภยั ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน 

10๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

2 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง 

ส าหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เช่น หวัฉีดน้ าดับเพลิง, 

รองเท้าดับเพลิง, สายส่งน้ าดับเพลิง, ข้อต่อสายส่งน้ า

ดับเพลิง, ข้อต่อท่อทางจ่ายน้ าดับเพลิง, ฝาปิดท่อทาง

จ่ายน้ าออก, ข้อต่อทางแยกน้ า, และน้ ายาดับเพลิง,    

ยางรถยนต์, วิทยุ icom ติดรถดับเพลิง ฯลฯ 

10๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

3 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือวัสดุ
กำรแพทย ์

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ทำง
กำรแพทย์ ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) ขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลสุมเส้ำ เช่น 
ถุงมือ น้ ำเกลือ ส ำลี ผ้ำปิดจมูก เทปใสส ำหรับใช้แต่ง
แผล แอมโมเนยี ผ้ำพันแผลแบบยืดหยุน่ ไม้พันส ำลี 
ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

รวมงบประมาณ 250,000 

 

 

แบบ ผด.02 



3. แผนงำนกำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซ้ือวัสดสุ ำนักงำน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนกังำน และสิ่งของเครื่องใช้
ต่ำงๆ ที่เป็นวัสดุคงทนถำวร เช่น  กระดำษ, แฟ้ม, 
ปำกกำ, ดินสอ, สมุด ขำตั้งพระบรมฉำยำลักษณ์ ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองกำรศึกษำ
ฯ 

            

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกบักำรใช้งำน
คอมพิวเตอร์ เช่น หมกึเครื่องปริ๊นเตอร์, ผงหมึก, 
ลูกกลิ้ง, แท่นหมึก, แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองกำรศึกษำ
ฯ 

            

3 จัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำปำ้ยโฆษณำ เพือ่เผยแพร่และ
ประชำสัมพันธข์้อมูลข่ำวสำร, ผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม และงำนอื่นๆ ของกองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม เช่น ค่ำจัดท ำป้ำยผ้ำไวนิล, ค่ำจัดท ำแผ่นพับ, 
วำรสำร, คัตเอำท์ ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองกำรศึกษำ
ฯ 

            

4 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ เพื่อใช้จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟำ้ เพือ่น ำมำใช้ในงำน
ซ่อมแซมไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ เช่น หลอดไฟฟ้ำ 
สำยไฟฟ้ำ ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองกำรศึกษำ
ฯ 

            

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เพื่อใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง อุปกรณ์ประปำ 
เช่น สี ค้อน ข้อต่อ กำว เทปพันเกลียว ท่อพีวีซี ไม้แปร
รูปต่ำงๆ กระเบื้องมุงหลังคำ เหล็กชนิดต่ำงๆ ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองกำรศึกษำ
ฯ 

            

รวมงบประมาณ 150,000 

 

แบบ ผด.02 



 

4. แผนงำนสำธำรณสุข 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซ้ือวัสดสุ ำนักงำน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนกังำน และสิ่งของเครื่องใช้
ต่ำงๆ ที่เป็นวัสดุคงทนถำวร เช่น  กระดำษ, แฟ้ม, 
ปำกกำ, ดินสอ, สมุด ขำตั้งพระบรมฉำยำลักษณ์ ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

2 จัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำปำ้ยโฆษณำ เพือ่เผยแพร่และ
ประชำสัมพันธข์้อมูลข่ำวสำร, ผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมและงำนอื่น ๆ ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
เช่น ค่ำจัดท ำป้ำยผ้ำไวนิล, ค่ำจัดท ำแผน่พับ, วำรสำร , 
คัตเอำท์ ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

3 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือวัสดุ
กำรแพทย ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดทดสอบคุณภำพ
น้ ำประปำดว้ยเครื่องมือภำคสนำมอยำ่งง่ำย เช่น        
ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ ำ(อ.31) ชุดทดสอบ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ ำแข็ง(อ.11) ชดุทดสอบ
แอมโมเนียในน้ ำจืด 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกบักำรใช้งำน
คอมพิวเตอร์ เช่น หมกึเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สำยเชื่อมต่อในระบบ
เครือข่ำย ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

รวมงบประมาณ 80,000 

 

แบบ ผด.02 



 

5. แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซ้ือวัสดสุ ำนักงำน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนกังำน และสิ่งของเครื่องใช้
ต่ำงๆ ที่เป็นวัสดุคงทนถำวร เช่น  กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ 
ดินสอ สมุด ขำตั้งตู้ล ำโพงเครื่องเสียง ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

2 จัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำปำ้ยโฆษณำ เพือ่เผยแพร่และ
ประชำสัมพันธข์้อมูลข่ำวสำร, ผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมและงำนอื่น ๆ ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
เช่น ค่ำจัดท ำป้ำยผ้ำไวนิล, ค่ำจัดท ำแผน่พับ, วำรสำร , 
คัตเอำท์ ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกบัการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ เช่น หมกึเครื่องปริ๊นเตอร์, ผงหมึก, 

ลูกกลิ้ง, แท่นหมึก, แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

รวมงบประมาณ 80,000 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



6. แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซ้ือวัสดสุ ำนักงำน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส่ิงของต่ำงๆ ที่ใช้ในส ำนักงำน 
หรือที่เป็นวัสดุโดยสภำพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือไม่คงสภำพเดิม เช่น 
กระดำษ, แฟ้ม, ปำกกำ, ดินสอ,  ธงชำติไทย, ธงตรำ
สัญลักษณ์ ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองช่ำง             

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกบักำรใช้งำน
คอมพิวเตอร์ เช่น หมกึเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องแฟกซ์ อุปกรณ์สำยเชื่อมต่อในระบบ
เครือข่ำย ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองช่ำง             

3 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ เพื่อใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ไฟฟ้ำ และหลอดไฟ
ประหยัดพลังงำนแบบหลอด LED  เพื่อน ำมำใช้ในกำร
ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน ให้สำมำรถใช้
งำนได้ เช่น สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟำ้ ฟวิส์ ฯลฯ และ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำของส ำนักงำน เปลี่ยนหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้ำภำยในอำคำรส ำนกังำนหรือ เครื่องมือใน
กำรติดตั้งไฟฟ้ำ ต่อหรือเชื่อมไฟฟ้ำ หรอืถุงมือป้องกัน 
ไฟดูด เข็มขัดนิรภัยป้องกันไฟฟ้ำดูด 

25๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองช่ำง             

4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เพื่อใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง เช่น เหล็กรูปพรรณ
, น๊อต, ตะปู, ลวดเชื่อม, สีทำกันสนิม, สีน้ ำมัน และ
อุปกรณ์ประปำ เช่น มิเตอร์น้ ำ, ขอ้ต่อ, กำว, เทปพัน
เกลียว, ปูนขำว, สำรส้ม, คลอรีน ฯลฯ และจัดซื้อยำง 
มะตอยเพื่อใช้ในกำรซ่อมแซมถนนลำดยำงที่ช ำรุด    
เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเขตต ำบลสุมเส้ำ  

20๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองช่ำง             

แบบ ผด.02 



รวมงบประมาณ 500,000 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสำร จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสำร เป็นตู้ใสแ่ฟม้ 40 ชอ่ง ชนิดเหลก็ 
จ ำนวน 2 หลัง 

10,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด 
กองคลัง 

            

2 จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสำรบำนทึบ แบบ 2 บำน จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสำรบำนทึบ แบบ 2 บำน จ ำนวน 6 หลัง 
รำคำหลังละ 5,000 บำท 

30,0๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด 
กองคลัง 

            

3 จัดซื้อโต๊ะท ำงำนไม ้ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนไม้ จ ำนวน 1 ตวั 4,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

4 จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนกังำน จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนกังำน บุนวม มีท้ำวแขน และล้อเลื่อน 
จ ำนวน 3 ตัว รำคำตวัละ 2,000 บำท 

6,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด 

 

            

5 จัดซื้อเก้ำอี้นั่งท ำงำนผู้บริหำร จัดซื้อเก้ำอี้นั่งท ำงำนผู้บริหำร จ ำนวน 1 ตัว 4,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

6 จัดซ้ือโตะ๊ท ำงำนไม้พรอ้มเกำ้อี ้ จัดซ้ือโตะ๊ท ำงำนไม้พรอ้มเกำ้อี้ส ำนกังำน จ ำนวน 2 ชุด   
รำคำชุดละ 5,000 บำท     

10,000 อบต.สุมเส้ำ กองคลัง             

 

แบบ ผด.02/1 



1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซือ้ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องแต่งกำย
ดับเพลิง ชุดปฏิบัติกำรแพทยฉ์ุกเฉิน 

จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องแต่งกำยดับเพลิง ชุดปฏิบัติ
กำรแพทย์ฉุกเฉิน และวัสดุอุปกรณ์อื่นของงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ขนำด 150×180×50 ซม. ชั้น 
40+40+40+60 ซม. ขำหมู 10 จ ำนวน 1 หลัง 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

รวมงบประมาณ 250,000 

1.3 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซื้อโต๊ะท ำงำนพร้อมเกำ้อี ้ จัดซื้อโต๊ะท ำงำนพร้อมเกำ้อี ้จ ำนวน 9 ชุด ชุดละ 
5,000 บำท 

45,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองกำรศึกษำ
ฯ 

            

2 จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนกังำน จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนกังำน บุนวม มีท้ำวแขน และล้อเลื่อน 
จ ำนวน 1 ตัว 

2,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองกำรศึกษำ
ฯ 

            

3 จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสำร จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสำร เป็นตู้ใสแ่ฟม้ 40 ชอ่ง ชนิดเหลก็ 
จ ำนวน 1 หลัง 

5,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองกำรศึกษำ
ฯ 

            

4 จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสำรแบบบำนเลือ่น
กระจก 

จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสำรแบบบำนเลือ่นกระจก ชนิดบำนเลือ่น
กระจก จัดเก็บ 3 ชั้น ขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 3 หลัง รำคำหลัง
ละ 5,000 บำท 

15,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองกำรศึกษำ
ฯ 

            

 

แบบ ผด.02/1 



1.4 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรแบบบำนเล่ือน
กระจก 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรแบบบำนเล่ือนกระจก ชนิดบำน
เล่ือนกระจก จัดเก็บ 2 ชั้น ขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 2 หลัง 
รำคำหลังละ 5,000 บำท 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

รวมงบประมาณ 10,000 

 

1.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้ำอี ้  จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้ำอี ้ จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ 
5,000 บำท 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

2 จัดซื้อเครื่องอ่ำนบัตร Smart card 
แบบอเนกประสงค์ 

จัดซื้อเครื่องอ่ำนบัตร Smart card แบบอเนกประสงค์ 
จ ำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 1,000 บำท 

5,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

รวมงบประมาณ 15,000 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



1.6 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซื้อโต๊ะท ำงำนส ำหรับผู้อ ำนวยกำร
กองช่ำง 

จัดซื้อโต๊ะท ำงำนส ำหรับผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง โต๊ะเหล็ก
พร้อมกระจก ขนำด 150 เซนติเมตร จ ำนวน 1 ตัว 

7,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองช่ำง             

2 จัดซื้อเก้ำอี้นั่งท ำงำนผู้บริหำร จัดซื้อเก้ำอี้นั่งท ำงำนผู้บริหำร จ ำนวน 1 ตัว 4,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองช่ำง             

รวมงบประมาณ 11,000 

 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซ้ือเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ  จัดซ้ือเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน        
12 เครื่อง รำคำเครื่องละ 2,500 บำท 

30,0๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด 
กองคลัง 

            

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำชนิด 
Network แบบที่1 จ ำนวน 5 เครื่อง รำคำเครื่องละ 
8,900 บำท 

44,5๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด 
กองคลัง  

            

3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง 

23,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองคลัง             

รวมงบประมาณ 97,500 

 

แบบ ผด.02/1 



2.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง  

4,3๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

2 จัดซ้ือเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ  จัดซ้ือเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน        
3 เครื่อง รำคำเครื่องละ 2,500 บำท 

7,5๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

รวมงบประมาณ 11,800 

 

2.3 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล     
แบบที่ 1 * (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

22,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองช่ำง             

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับ
กระดำษขนำด A3 จ ำนวน 1 เครื่อง 

6,3๐๐ อบต.สุมเส้ำ กองช่ำง             

3 จัดซ้ือเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ  จัดซ้ือเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน        
1 เครื่อง  

2,500 อบต.สุมเส้ำ กองช่ำง             

รวมงบประมาณ 30,800 

แบบ ผด.02/1 



3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซื้อรถพยำบำลฉุกเฉิน จัดซื้อรถพยำบำลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมำตรกระบอก
สูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ ำกวำ่ 110 กิโลวัตต ์

1,000,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด              

รวมงบประมาณ 1,000,000 

 

 

 

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์
และติดต้ัง 

จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ภำยใน
อำคำรส ำนักงำนและส ำนักงำนกู้ชีพกู้ภยั องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสุมเส้ำ 

100,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด              

รวมงบประมาณ 100,000 

 

แบบ ผด.02/1 



5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซื้อจอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟำ้ จัดซื้อจอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดเส้นทแยงมุม 
120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิว้ หรือ 84 x 84 นิว้ หรือ 
89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต จอมว้น
เก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดดว้ยสวิตซ์ หรือ
รีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 

15,3๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด              

2 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เป็นเครื่องฉำยภำพ
เลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉำยภำพจำก
คอมพิวเตอร์และวิดโีอ ใช ้LCD Panel หรือระบบ DLP 
ระดับ XGA ขนำด 2,500 ANSI Lumens ขนำดที่
ก ำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่องสวำ่งขั้นต่ ำ  

27,7๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด              

รวมงบประมาณ 43,000 

 

 

 

 

 

 



6. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

6.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือประจ ำรถ
กู้ชีพ-กูภ้ัย 

จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือประจ ำรถกูช้ีพ-กูภ้ัย ส ำหรับ
งำนป้องกันแลบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสุมเส้ำ เช่น เปลหำมคนไข้ เครื่องช่วยหำยใจ    
ชุดถังออกซิเจนติดรถ เตียงเข็นผู้ป่วยแบบปรับหลัง 
กระเป๋ำใส่อุปกรณ์ ALS ไม้ดำมแขน-ขำ สำยรัดสะดือ 
หรือเครื่องมือวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ไฟไซเลน LED 
ฯลฯ 

10๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

2 จัดซ้ืออุปกรณ์และเครื่องมือประจ ำรถ
กู้ชีพ-กูภ้ัย 

จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือประจ ำรถกูช้ีพ-กูภ้ัย ส ำหรับ
งำนป้องกันแลบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสุมเส้ำ เช่น เครื่องตัดถ่ำงระบบไฮดรอลิก 
เครื่องกระตุ้นหัวใจอัติโนมัติ ฯลฯ  

15๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ ส ำนักปลัด             

รวมงบประมาณ 250,000 

 

 

 

 

 



7. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

7.1 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

๑ จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ปริมำณกำรฉีดพ่นน้ ำยำไม่
น้อยกว่ำ 40 ลิตร ต่อชัว่โมง ถังบรรจุน้ ำยำไม่น้อยกว่ำ 
6 ลิตร ก ำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ จ ำนวน 
2 เครื่อง รำคำเครื่องละ 59,000 บำท 

118,๐๐๐ อบต.สุมเส้ำ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

รวมงบประมาณ 118,000 

 

 

แบบ ผด.02/1 



 


