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เพ่ือให้การบริหารงานและการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล     
สุมเส้า เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ได้มีประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ มาให้ทราบโดยทั่วกัน  
   

ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๙      เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
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ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำนำ 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑     ที่กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการขึ้นจริงในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลสุมเส้า เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสุมเส้า 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 
 
 



 
ส่วนที่ ๑  
บทนำ 

 
1.1 บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ 
ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการ 
กำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่าง 
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการ 
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสุมเส้ามาก 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้าได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็น
การกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี           โดยครอบคลุมระยะเวลา 
5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จึงได้จัดทำแผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 256๔    ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น 
“แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0810.2/
ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ และเพ่ือ
กำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน  ๆ รวมทั้งการ
จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า มุ่งหวังว่าแผนการ
ดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็น
อย่างดี 
 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 



1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา 
และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลด
ความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ 
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการ 
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มา
จาก 

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่ายขาด 
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้ 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการ
ดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่ หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะ 
เกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่ 
 
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที ่ 
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กร 



ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่
มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที ่1,2,3,4,......) 

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาห้าปี  

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการ 
ปฏิบัติมากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี 
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล 

สุมเส้า 
6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ 

ตามบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ได้อย่างถกูต้อง 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนดำเนินงาน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นๆ 



 
 

ส่วนที ่2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชี 

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการ 
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็น
ร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการ 
ยุทธศาสตร์แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อ
ลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดอืนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 6 3.43 170,000 
1.2 แผนงานการเกษตร 5 2.86 120,000 

รวม 11 6.29 290,000 
    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม    
2.1 แผนงานงบกลาง 8 4.58 22,186,600 
2.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17 9.71 905,000 
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 5.71 780,000 
2.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 7 4.00 280,000 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 3 1.71 320,000 

รวม 45 25.71 24,471,600 
    

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 25 14.29 5,305,000 

รวม 25 14.29 5,305,000 
    

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม    
4.1 แผนงานสาธารณสุข 3 1.71 30,000 
4.2 แผนงานการเกษตร 8 4.58 80,000 

รวม 11 6.29 110,000 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข    
5.1 แผนงานงบกลาง 1 0.56 400,000 
5.2 แผนงานการเกษตร 8 4.58 230,000 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 28 16.00 937,000 

รวม 37 21.14 1,567,000 
    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
6.1 แผนงานการศึกษา 12 6.86 8,793,760 
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 4.00 410,000 

รวม 19 10.86 9,203,760 
    

ประเภทวัสดุ    
1. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 6 3.43 588,100 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 1.71 120,000 
3. แผนงานการศึกษา 6 3.43 2,537,360 
4. แผนงานสาธารณสุข 5 2.86 340,000 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 1.71 60,000 



6. แผนงานเคหะและชมุชน 4 2.29 390,000 
รวม 27 15.43 4,035,460 

รวมท้ังสิ้น 175 100.00 44,982,820 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ๖  
 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
1.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 6 3.43 170,000 0.38 กองสวัสดิการสังคม 
1.2 แผนงานการเกษตร 5 2.86 120,000 0.27 สำนักปลดั 

รวม 11 6.29 290,000 0.65  
      

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม      
2.1 แผนงานงบกลาง 8 4.58 22,186,600 49.33 สำนักปลดั 
2.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17 9.71 905,000 2.01 สำนักปลดั 
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 5.71 780,000 1.73 สำนักปลดั 
2.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 7 4.00 280,000 0.62 กองสวัสดิการสังคม 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 3 1.71 320,000 0.71 กองช่าง 

รวม 45 25.71 24,471,600 54.40  
      

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 25 14.29 5,305,000 11.79 กองช่าง 

รวม 25 14.29 5,305,000 11.79  
      

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม      
4.1 แผนงานสาธารณสุข 3 1.71 30,000 0.07 กองสาธารณสุขฯ 
4.2 แผนงานการเกษตร 8 4.58 80,000 0.18 สำนักปลดั 

รวม 11 6.29 110,000 0.25  

แบบ ผด.01 



 ๗  
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข      
5.1 แผนงานงบกลาง 1 0.56 400,000 0.89 สำนักปลดั 
5.2 แผนงานการเกษตร 8 4.58 230,000 0.51 สำนักปลดั 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 28 16.00 937,000 2.08 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 37 21.14 1,567,000 3.48  
      

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
6.1 แผนงานการศึกษา 12 6.86 8,793,760 19.55 กองการศึกษาฯ 
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 4.00 410,000 0.91 กองการศึกษาฯ 

รวม 19 10.86 9,203,760 20.46  
      

ประเภทวัสดุ      
1. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 6 3.43 588,100 1.31 สำนักปลดั 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 1.71 120,000 0.27 สำนักปลดั 
3. แผนงานการศึกษา 6 3.43 2,537,360 5.63 กองการศึกษาฯ 
4. แผนงานสาธารณสุข 5 2.86 340,000 0.76 กองสาธารณสุขฯ 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 1.71 60,000 0.13 กองสวัสดิการสังคม 
6. แผนงานเคหะและชุมชน 4 2.29 390,000 0.87 กองช่าง 

รวม 27 15.43 4,035,460 8.97  
รวมท้ังสิ้น 175 100.00 44,982,820 100.00  

 

แบบ ผด.02 



 ๘  
 

 
บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 100.00 2,633,000 100.00 สำนักปลดั 

รวม 1 100.00 2,633,000 100.00  
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 ๘  
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการอบรมการทำขนมไทย     
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการอบรมการทำ
ขนมไทย กลุ่มแม่บา้น กลุ่มสตรี"     

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการอบรมการทำอาหารให้กับ
กลุ่มอาชีพ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการอบรมการ
ทำอาหารให้กับกลุ่มอาชพี" 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการฝึกอบรมอาชพีให้กับกลุ่ม
สตรี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรี" 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพการจักสาน"  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การจักสาน"  

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการอบรมการค้าขายออนไลน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการอบรมการค้า
ขายออนไลน์" 

20,000 อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการฝึกอบรมอาชีพ
หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์" 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวมงบประมาณ 170,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 ๙  
 

1.2 แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมการผลิตและ
จำหน่ายเช้ือราไตรโดเดอร์มา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมการผลิตและจำหนา่ยเช้ือราไตรโดเดอร์มา  

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

4 โครงการฝึกอบรมการทำน้ำหมกั EM เพื่อเป็นการส่งเสริมกาทำเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 20,000 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             
5 โครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการผลิตและ
การใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 

๓๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

รวมงบประมาณ 120,000 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม 
2.1 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อย
ละ 5 ของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
ให้เป็นสวัสดิการแกพ่นักงานจา้งที่ปฏิบตัิงานในองค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยสนับสนุนใหแ้ก่สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธาน ี                                              

500,000 อบต.สุมเส้า กองคลัง             

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 
2564 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจา้งที่ประสบอันตราย 

30,000 อบต.สุมเส้า กองคลัง             

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



 

 ๑๐  
 

เจ็บป่วย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่
นายจา้ง 

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลสุมเส้า
จำนวน  1,982 คน 

16,342,800 อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบีย้ยังชีพคนพิการในเขตตำบลสุมเส้า 
จำนวน  386 คน 

3,948,000 อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ในเขตตำบลสุม
เส้า จำนวน  20 คน คนละ 500 บาท/เดือน จำนวน 
12 เดือน   

120,000 อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

6 เงินสำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสำรองในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกรณี
เกิดสาธารณภยัต่างๆ ในเขตตำบลสุมเสา้อันเป็นการ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่
ประชาชน          

745,320 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ใหก้ับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536  

450,000 อบต.สุมเส้า กองคลัง   

          

8 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหนจ็ให้กับลกูจ้างประจำ ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ประสานงานชนบทในส่วนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับภาระ 1 อัตรา  

50,000 อบต.สุมเส้า กองคลัง   

          

รวมงบประมาณ 22,186,600 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 ๑๑  
 

2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการจ้างเหมาส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ในการสำรวจความพึง
พอใจของประชาชนตอ่การใหบ้ริการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาสว่นราชการหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ในการสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการ 

๓๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

๒ โครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาล
หรือหนังสือสั่งการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดทำโครงการตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลหรือหนังสือสั่งการ เช่น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามพระ
ราชเสาวนีย ์กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ 

100,00๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสภาทอ้งถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสภาท้องถิ่น ในกรณีที่ครบวาระหรอืเลือกตั้งแทน
ตำแหน่งที่ว่าง หรือมีประกาศให้มีการเลอืกตั้ง 

300,000 ตำบลสุมเส้า สำนักปลัด             

4 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองคลัง             

5 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่
ภาษี และทะเบยีนทรัพย์สิน  

5๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองคลัง             

6 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และกฎหมายเบื้องต้น 
 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน
ตำบล และพน ักงานจ ้าง เพ ื ่อพ ัฒนานำไปส ู ่การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า   
 

10,000 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

10,000 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

แบบ ผด.02 



 

 ๑๒  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการอบรมตามมาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินโครงการอบรมตาม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต เช่น มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม มาตรการความ
โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง มาตรการจดัการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์สว่นร่วม มาตรการตรวจสอบการใช้ 
ดุลยพินิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า    

10,000 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

9 โครงการออกพื้นที่ในการจัดทำ
ประชาคมหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกพื้นที่ในการจัดทำประชาคม
หมู่บ้าน เพือ่รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ โดยนำ
โครงการเข้ามาบรรจุเพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชน 
หน่วยงานราชการ และหนว่ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้าเป็นหนว่ยงาน
อำนวยการ ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจงัหวัด ฯลฯ   

20,000 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

10 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของทาง 
ราชการ พ.ศ.2540 ฯลฯ   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของทาง 
ราชการ พ.ศ.2540 ฯลฯ   

10,000 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

11 โครงการอบรมด้านกฎหมายเลือกตั้ง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมด้านกฎหมาย
เลือกตั้ง ฯลฯ  

15,000 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์
ปฏิบัติการร่วม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี  
 

20,000 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

แบบ ผด.02 



 

 ๑๓  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจา้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการ พนักงานสว่นตำบล และพนกังานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

10,000 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

14 โครงการทัศนศึกษาดูงานให้กับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบล      
สุมเส้า คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน  
อสม. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการทัศนศึกษาดูงานให้กับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลสมุเส้า คณะ
ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรท้องถิ่น  

100,000 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

15 โครงการทัศนศึกษาดูงานให้กับ
พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู 
พนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการทัศนศึกษาดูงานให้กับ
พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู พนกังานจ้าง ผู้ดูแล
เด็ก ฯลฯ ขององค์การบริหารสว่นตำบลสุมเส้า 

100,000 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

16 โครงการสำรวจเพื่อจัดทำระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000 อบต.สุมเส้า กองคลัง             

17 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจา่ยเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ 
รถจกัรยานยนต ์เครื่องคอมพวิเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด  
เครื่องปรับอากาศ ตู ้โตะ๊ ฯลฯ และค่าบำรงุรักษาหรอื
ซ่อมแซมทรัพย์สินอืน่  ๆเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
และค่าซ่อมแซมปรับปรุงรถบรรทกุน้ำ และรถกระเชา้ที่ได้รับ
การถา่ยโอนจากกรุงเทพมหานคร 

50,000 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

รวมงบประมาณ 905,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 ๑๔  
 

2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินงานจัดทำโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ประจำตำบลสุมเส้า 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

2 โครงการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภยั 
(OTOS) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินงานจัดทำโครงการ
ฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภยั (OTOS) ตามโครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภยั 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

3 โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงในสถาน
ประกอบการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินการฝึกซ้อมแผน
ดับเพลิงในสถานประกอบการ  

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

4 ค่าเดินทางไปราชการให้กับผู้ที่มา
ปฏิบัติหน้าที ่ประจำศูนย์บริการ
ช่วยเหลือประชาชน (ศูนยก์ู้ชีพ-กู้ภยั) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการให้กับผู้ที่มาปฏิบัติ
หน้าที่ ประจำศูนย์บรกิารช่วยเหลือประชาชน  
(ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภยั 

35๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ไฟป่า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า ในเขตพื้นที่ตำบลสุมเส้า  

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

6 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ
การเสริมสร้างวินัยจราจร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน 
และการเสริมสร้างวินัยจราจร/เสริมสร้างวินัยจราจรใน
สถานศึกษา 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

7 โครงการ “เยาวชนพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด” 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ 
“เยาวชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ในสถานศึกษา 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

8 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ
การเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน 
และการเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

9 โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัย
พิบัติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลสุมเส้า 
 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

แบบ ผด.02 



 

 ๑๕  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 ค่าเดินทางไปราชการให้กับผู้ที่มา
ปฏิบัติหน้าทีป่ระจำศูนย์บริการ
ช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อเป็นค่าเดินทางไปราชการให้กับผู้ทีม่าปฏิบัติหนา้ที่
ประจำศูนย์บรกิารช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต ์

200,000 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

รวมงบประมาณ 780,000 

 
 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการอบรมเยาวชนเพือ่การจัดตั้ง
สภาเยาวชนตำบลสุมเส้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการอบรมเยาวชน
เพื่อการจัดตั้งสภาเยาวชนตำบลสุมเส้า" 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ" 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปว่ยยากไร้ คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยยากไร้ คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส"  

4๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการอบรมอาชีพใหก้ับผู้พกิาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการอบรมอาชีพ
ให้กับผู้พิการ" 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในครอบครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว"  

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวยั เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงวัย"  

10๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

7 โครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้ครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม
ให้ครอบครัว” 

30,000 อบต.สุมเส้า กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวมงบประมาณ 280,000 

 

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



 

 ๑๖  
 

 
 
 
 
 
 
 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง หรือค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคา
กลาง หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกำหนด 

20๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองช่าง             

2 โครงการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
ทำการอย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือจา้ง
หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่มี
ความชำนาญ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำ
การอยา่งใดอย่างหนึ่ง หรอืจ้างหนว่ยงานราชการหรือ
เอกชนที่มีความชำนาญ เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนถ่าย , 
บำรุงรักษาระบบประปาหมูบ่้าน ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เพือ่ให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ตามปกติ 

6๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองช่าง             

3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการดำเนินการปรบัปรงุซ่อมแซมอาคาร
สำนกังาน ห้องประชุม เพือ่ให้มีสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ 
และเพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนนิการปรบัปรุงซ่อมแซม
สถานีสบูนำ้ด้วยไฟฟา้ หมู ่5 บา้นหนองบวับาน ให้มีสภาพ
ใช้งานได้ดีตามปกต ิ 

6๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กองช่าง             

รวมงบประมาณ 320,000 

 

แบบ ผด.02 



 

 ๑๗  
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านหนองนาไฮ สายหลัง
วัดเทพจินดา หมู่ 2 บ้านหนองนาไฮ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองนาไฮ สายหลังวัดเทพจินดา 
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร คสล. ไม่น้อยกว่า  360  ตร.ม.          

200,000 หมู่ 2 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านสงเปือย สายรอบบ้าน  
หมู่ 3 บา้นสงเปือย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ้านสงเปือย สายรอบบ้าน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื ้นที ่ผิวจราจร คสล.     
ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.                 

200,000 หมู่ 3 กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านหนองบัวบาน สาย
รอบบ้าน หมู่ 5 บ้านหนองบัวบาน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองบัวบาน สายรอบบ้าน ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
คสล. ไม่น้อยกว่า  360  ตร.ม.                                                                             

200,000 หมู่ 5 กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านหนองแสนตอ สาย
หนองแสนตอ - บ้านยาง หมู่ 7   
บ้านหนองแสนตอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองแสนตอ  สายหนองแสนตอ-
บ้านยาง  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  72  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจร  คสล. ไม่น้อยกว่า  360  ตร.ม. 
 

200,000 หมู่ 7 กองช่าง             

แบบ ผด.02 



 

 ๑๘  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านหนองผือน้อย สายไป
ป่าช้า หมู่ 8 บ้านหนองผือน้อย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองผือน้อย สายไปป่าช้า ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
คสล.ไม่น้อยกว่า  360 ตร.ม.  

200,000 หมู่ 8 กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านเจริญศรี สายวังหม้อ 
หมู่ 10 บา้นเจริญศรี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ้านเจริญศรี สายวังหม้อ ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50  เมตร  หรือพื ้นที ่ผิวจราจร  
คสล.ไม่น้อยกว่า  360 ตร.ม.      

200,000 หมู่ 10 กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ 11 
บ้านโนนสะอาด      

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ ้านโนนสะอาด ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 
360 ตร.ม.                                                              

200,000 หมู่ 11 กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างขยายผิวทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหน้า
ประตูวัดโพธิ์ชุมถึง สี่แยกซอยมณีแดง 
หมู่ 12 บา้นสุมเส้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างขยายผิวทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหน้าประตูวัดโพธิ์ชุมถึง   
สี่แยกซอยมณีแดง ขนาดข้างละ 1.00 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางที่ขยาย 440 
ตร.ม. 

245,000 หมู่ 12 กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านโนนสร้างคำ หมู่ 13 
บ้านโนนสร้างคำ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ้านโนนสร้างคำ  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาวรวม  120 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื ้นที ่ผิวจราจร คสล.     
ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. แยกเป็น  2  ทาง คือ   
(1) สายหลังโรงเรียน  ยาว  55  เมตร และ  
(2)  สายหลังวัด  ยาว  65  เมตร                                                                                                                                 

240,000 หมู่ 13 กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



 

 ๑๙  
 

แบบ ผด.02 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านห้วยวังโตน  
สายกลางบ้าน หมู่ 15  
บ้านห้วยวังโตน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ้านห้วยวังโตน สายกลางบ้าน ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  90  เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร  
คสล.ไม่น้อยกว่า  360 ตร.ม.  

200,000 หมู่ 15 กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู ่บ ้านโนนทับช้าง สาย
ตะวันออก  หมู่ 16  บ้านโนนทับช้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ้านโนนทับช้าง สายตะวันออก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
คสล.ไม่น้อยกว่า  360 ตร.ม.   

200,000 หมู่ 16 กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านบุญทันพัฒนา   
สายซอยฟาร์มไก่ หมู ่17 บ้านบุญทัน
พัฒนา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ้านบุญทันพัฒนา  สายซอยฟาร์มไก่ 
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50  เมตร  หรือพื้นผิว
จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า  360  ตร.ม.  

200,000 หมู่ 17 กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนำ้
และบ่อพกัพร้อมผาปิดตะแกรงเหล็ก
ภายในหมูบ่้าน หมู่ 4 บ้านดงปอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
และบ่อพักพร้อมผาปิดตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน    
ดงปอ ตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.สุมเส้า  
1 แห่ง 

200,000 หมู่ 4 กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
และบ่อพักพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านดงยาง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
และบ่อพักพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน    
ดงยาง  ตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.สุมเส้า  
1 แห่ง 
  

240,000 หมู่ 6 กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา 
พี.วี.ซี. พร้อมอุปกรณ์ในหมู่บ้าน  
หมู่ 14 บ้านแพงศรี 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อเมน
ประปา พี.วี.ซี.พร้อมอุปกรณ์ในหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุง
ระบบประปาใหม่ ตามแบบแปลน อบต.สุมเส้า 1 แห่ง 
 

240,000 หมู่ 14 กองช่าง             



 

 ๒๐  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการก่อสร้างรั้วตาขา่ยยืดรอบ
หนองเม็ก หมู่ 18 บา้นดงยาง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายยืดรอบ
หนองเม็กป้องกันเด็กตกน้ำ  สูง  1.20  เมตร  ยาว  
470  เมตร  (ตามแบบ  อบต.สุมเส้า) 

240,000 หมู่ 18 กองช่าง             

17 โครงการก่อสร้างอาคารสำนกังาน
ปลัด อบต.สุมเส้า   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงาน
ปลัด อบต. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว  6.00  เมตร  
1  หลัง        

200,000 อบต.สุมเส้า กองช่าง             

18 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ – หอ้งส้วม 
ภายในอาคารสำนักงาน อบต.สุมเส้า  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ห้องน้ำ – ห้อง
ส้วม ภายในอาคารสำนักงาน อบต.สุมเส้า  
 

200,000 อบต.สุมเส้า กองช่าง             

19 โครงการติดตั้งกันสาด รอบอาคารชั้น
ที่ 2 อาคารสำนักงาน อบต.สุมเส้า  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งกันสาด รอบอาคาร
ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงาน อบต.สุมเส้า  

100,000 อบต.สุมเส้า กองช่าง             

20 โครงการก่อสร้างธนาคารนำ้ หมู ่1 
บ้านสุมเส้า 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำ    
เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชน สร้างธนคารน้ำในหมู่บ้านสมุ
เส้า หมู่ที่  1  ตามแบบแปลน  อบต. สุมเส้า         

330,000 หมู่ 1 กองช่าง             

21 โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะกุด
ตาเสาร์ หมู่ 9 บ้านโนนหนามแท่ง  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ
ก ุดตาเสาร ์  บ ้านโนนหนามแท่ง  ขนาดปากกว ้าง  
15.00 เมตร ก้นกว้าง 9.00  เมตร  ยาว 600  เมตร  
ลึก  3.00  เมตร 

470,000 หมู่ 9 กองช่าง             

22 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำ หมู่ 19 
บ้านสุมเส้า ตั้งไว้ 270,000 บาท  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำเพื่อ
แก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชน สร้างธนคารน้ำในหมู่บ้านสุมเส้า 
หมู่ที่  19  ตามแบบแปลน  อบต. สุมเส้า         

270,000 หมู่ 19 กองช่าง             

23 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและ
ระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านสุมเส้า 
หมู่ 1 บ้านสุมเส้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว 
และระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านสุมเส้า  
ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. สุมเส้า 1 แห่ง                                      

120,000 หมู่ 1 กองช่าง             

24 โครงการสร้างหอกระจายข่าวและ
ระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน  
หมู่ 11 บ้านโนนสะอาด  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างหอกระจายข่าวและ
ระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านโนนสะอาด   
ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.สุมเส้า   

120,000 หมู่ 11 กองช่าง             

แบบ ผด.02 



 

 ๒๑  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ.

 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
คุ้มจูมศรี บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
เพ็ญ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน  
คุ้มจูมศรี บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอเพ็ญ                                      

90,000 หมู่ 5 กองช่าง             

รวมงบประมาณ 5,305,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 ๒๒  
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการรณรงค์รักษ์โลกให้ปั่นจักยาน 
ร่วมกันลดมลพิษทางอากาศ   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์รักษ์โลก
ให้ปั่นจักยาน ร่วมกันลดมลพิษทางอากาศ   

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้
น้ำอยา่งประหยัด และการจัดการน้ำ
เสียในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการส่งเสริม
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรนำ้ในชุมชน การใช้น้ำ
อย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสยีในชุมชน 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 โครงการส่งเสริมการใช้ EM ball เพื่อ
การบำบัดนำ้เสียในชุมชน  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ 
EM ball เพื่อการบำบัดน้ำเสียในชุมชน  
 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

รวมงบประมาณ 30,000 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๒๓  
 

๔.2 แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ   

5,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

2 โครงการอบรมการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
เพื่อความยั่งยืน 

10,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

3 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน
สัตว์ป่าและพืชป่าโลก     

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสัตว์ป่า
และพืชป่าโลก     

5,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

4 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน
อนุรักษ์น้ำโลก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน
อนุรักษ์น้ำโลก 

5,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

5 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน
คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน
คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 

5,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

6 โครงการคลองสวย น้ำใส ไร้
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ
สาธารณะ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส 
ไร้ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 

30,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

7 โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่
สีเขียวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  

10,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

8 โครงการจัดทำการบำบัดน้ำเสียด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำการบำบัดน้ำเสียด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

10,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

รวมงบประมาณ 80,000 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 ๒๔  
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
๕.๑ แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพ
ชุมชน หรือ  สปสช.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพชุมชน หรอื  สปสช.) ใน
การบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนในทอ้งถิ่นและป้องกัน
โรคระบาด โดยสมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของเงินอุดหนุนจากสำนกังานประกันหลักสุขภาพ
แห่งชาติ    

40๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

รวมงบประมาณ 400,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 ๒๕  
 

๕.2 แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสร้าง
เขตพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

2 โครงการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกัน
โรคปากและเท้าเปือ่ย ฯลฯ  

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

3 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเฝ้า
ระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ฯลฯ  

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

4 โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีน 
และรับแจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์กระจายวัคซีน และรับแจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว์  

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

5 โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ  
“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบ้า”  
ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ อัครราชกุมารี 

10,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

6 โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการผ่าตัด
ทำหมันสุนัขและแมว 

50,000 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

7 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา 
ปศุสัตว์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว ์

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

8 โครงการป้องกันและควบคุม และ
รักษาโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin 
Disease : LSD) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุม และ
รักษาโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) 

50,000 อบต.สุมเส้า สำนักปลัด             

รวมงบประมาณ 230,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 ๒๖  
 

 
 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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
ผู้ประกอบการร้านอาหาร รา้นค้า 
แผงลอยจำหนา่ยอาหาร และผู้
จำหน่ายอาหาร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาล
อาหาร และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ร้านค้า แผงลอยจำหนา่ยอาหาร และผูจ้ำหน่ายอาหาร
ในตลาด ในเขตพื้นที่ตำบลสุมเส้า  

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการบริหารจัดการใน
กระบวนการสอบสวนโรคของทีม
สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT 
ระดับตำบล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการบริหารจัดการใน
กระบวนการสอบสวนโรคของทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่
เร็ว SRRT ระดับตำบล เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นในเขต
ตำบลสุมเส้า 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 โครงการดำเนินการจัดการคุณภาพ
อากาศ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการคุณภาพ
อากาศ 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 โครงการดำเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำประปาหมู่บา้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดทำโครงการดำเนินการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมูบ่้าน ในเขต
รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

5 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพดา้น
การป้องกันและควบคุมโรคแก่แกนนำ
สุขภาพตำบลสุมเส้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมโรคแก่แกนนำ
สุขภาพตำบลสุมเส้า 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

6 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพดา้น
การส่งเสริมสุขภาพแกแ่กนนำสุขภาพ
ตำบลสุมเส้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพแกแ่กนนำสุขภาพตำบล
สุมเส้า 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

7 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันต-
สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอาย ุ

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

8 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
โภชนาการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์      

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านโภชนาการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์      

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

แบบ ผด.02 



 

 ๒๗  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชน
ในการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล  

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

10 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะ
นำโรค 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองการป้องกันโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะนำโรค 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

11 โครงการอบรมฝึกทักษะเสริมเกราะ
เหล็กป้องกันเด็กจมน้ำแก่นกัเรียนใน
สถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมฝึกทักษะ
เสริมเกราะเหล็กป้องกันเด็กจมน้ำแก่นกัเรียนใน
สถานศึกษา 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

12 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีว- 
อนามัยในกลุ่มวัยทำงาน   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านอาชีวอนามยัในกลุ่มวยัทำงาน   

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

13 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายทุก
วันพุธ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการออก
กำลังกายทุกวันพุธ 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

14 โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับ
วันสงกรานต์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ล้างส้วม
พร้อมกัน รับวันสงกรานต ์

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

15 โครงการทำความสะอาดครั้งใหญ่  
Big Cleaning Day 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการทำความสะอาด
ครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสุมเส้า 

1๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

16 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ
อินทรีย ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะอินทรีย ์

10๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

17 โครงการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะรี
ไซเคิลและสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลและสมาชิก
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

10๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

18 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวัน
เอดส์โลก 1 ธันวาคม 2564 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดนิทรรศการ
เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2564 
 

5,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

19 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์แก่นักเรียนในสถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่
นักเรียนในสถานศึกษา 

10,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

แบบ ผด.02 



 

 ๒๘  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการจัดนิทรรศการรณรงค์ตรวจ 
“HIV” เนื่องในวันรณรงค์ตรวจ     
เอชไอวี 1 กรกฎาคม 2565 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการรณรงค์ตรวจ 
“HIV” เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี  1 กรกฎาคม 
2565 

5,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการปฏบิัติการแพทย์ขั้น
พื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทยข์ั้น
สูง (EMT) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและ
ช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) จำนวน 115 ชั่วโมง 
จำนวน 3 คน ๆ ละ 9,000 บาท  

27,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

และ 
สำนักปลัด 

            

22 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนหรือหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ
โครงการพระราชดำริด ้านสาธารณสุข หมู ่บ ้านละ 
20,000  บาท จำนวน 19 หมู่บ้าน  

380,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

23 โครงการ/กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (covid – 19)    

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (covid – 19)   

50,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

24 โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม (Udon go clean)  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนสวย     
เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Udon go clean)  

30,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

25 โครงการประเมินคุณภาพระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดล้อม ด้านการ
จัดการสุขาภิบาลอาหารและด้านการ
จัดการคุณภาพนำ้บริโภค  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
และด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค  
 

10,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

26 โครงการประเมินคุณภาพระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดล้อม ด้านการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและการจัดการ      
มูลฝอย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและการ
จัดการมูลฝอย 

10,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

27 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิต  
ที่ดีป้องกันโรคซึมเศร้า 

เพื่อเป็น่ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเสริมสร้าง
สุขภาพจิตที่ดีป้องกันโรคซึมเศร้า 

10,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

28 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน 

10,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง
สาธารณสุขฯ 

            

รวมงบประมาณ 937,000 

แบบ ผด.02 



 

 ๒๙  
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เช่น ค่าของขวัญ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 

๕๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

๒ โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “โครงการจัด
นิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัย” เพื่อให้เด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครอง มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของผลการ
เรียนที่ผ่านมาของเด็กปฐมวยั และส่งเสริมให้เด็กเกิดแรง
บันดาลใจใฝ่เรียนรู้ และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ถึงการ
แสดงออกทางด้านความคิดและสติปัญญา ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

๓ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสุมเส้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสุมเส้า 

2๐,๐๐๐ อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 เงินสมทบสำหรับอาหารกลางวัน 
ประเภทอาหารเสริมตามหลัก
โภชนาการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสำหรับอาหารกลางวัน ประเภท
อาหารเสริมตามหลักโภชนาการ ให้ครบ ๕ หมู ่เช่น 
ไอโอดีน ผลไม้ ให้แก่เด็กนกัเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ทั้ง 8 ศูนย์  
 

314,825 อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการอาหารกลางวันสำหรับ
สนับสนุน ให้แก่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด ทั้ง 8 ศูนย ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก ่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำตำบล ทั้ง 8 ศูนย์  
ในอัตรามื้อละ ๒1 บาทต่อคน  
 

๑,322,265 อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด.02 



 

 ๓๐  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า      ทัง้ 
8 ศูนย์ (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)  

436,900 อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน 7 โรง จำนวน 
260 วัน       

1,892,800 อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเสา้ ทั้ง 8 ศูนย ์ 
นมบรรจุกล่อง กล่องละ 8 บาท จำนวน 260 วัน 

534,560 อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

9 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการอาหารกลางวัน เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบล
สุมเส้า จำนวน 7 โรง ในอัตรา มื้อละ 21 บาทต่อคน 
จำนวน 200 วัน 

3,822,000 อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ปี) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(อาย ุ3 – 5 ปี) องค์การบริหารสว่นตำบลสุมเส้า 

290,410 อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

11 โครงการช่วยเหลือเด็กนกัเรียน
นักศึกษาภายในเขตตำบลสุมเส้า 
ในช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนนักศึกษาภายในเขตตำบลสุมเส้า ในช่วงปิดภาค
เรียน เช่น  ค่าจา้ง, ค่าตอบแทน, ค่าเบี้ยเล้ียง หรือ
ค่าจ้างในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ 

50,000 อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

12 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

30,000 อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวมงบประมาณ 8,793,760 

 
 

แบบ ผด.02 



 

 ๓๑  
 

6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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 ตำบลสุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
บุญบั้งไฟตำบลสุมเส้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสุมเส้า ฯลฯ 

50,000 ตำบลสุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำโครงการ
อนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุมเส้า ฯลฯ 

30,000 อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนา ขององค์การบรหิาร
ส่วนตำบลสุมเส้า ประจำป ี2565 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 
ประจำปี 2565 

20,000 อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

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.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชิน ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

30,000 อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2565 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 

50,000 อบต.สุมเส้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวมงบประมาณ 410,000 
 

 

แบบ ผด.02 


