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ค าน า 

 

  จากสภาพการพัฒนาของทองถิ่นตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน   แผนพัฒนาสามารถพิสูจน๑ให๎เห็นถึงระบบการ
พัฒนาที่ท าให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และเป้าหมายที่ไดก าหนดไว   โดยด าเนินการตามนโยบายของ  ผูบริหารทองถิ่นที่ไดวาง
นโยบายไวอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบการบริการที่ชัดเจนและยึดถือนโยบาย     การพัฒนาในระดับตาง ๆ  ตลอดจน
พัฒนาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่น  และการตอบสนอง   ความตองการของประชาชน  ประกอบกับ
ศักยภาพของท๎องถิ่นท่ีมีอยูํและขีดความสามารถของอัตราก าลัง    เจาหนาที่และงบประมาณ  ทั้งนี้เพ่ือ  กอใหเกิดการ
พัฒนาที่ตอเนื่องและสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวองค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  ในฐานะ    เปนหนวยงานการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น  ไดเห็นความส าคัญและประโยชน๑ ในการวางแผนพัฒนาจึงไดจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  
( พ.ศ. 2561- 2564) แก๎ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ครั้งที่ 3/2561  ขึ้นโดยมีจุดมุง หมายเพ่ือใชเปนกรอบในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค๑การบริหารสํวนต าบลใหมุงไป สูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทัน กับการ
เปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู อยางจ ากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถที่จะแกไขปญหา  
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นและนโยบายในระดับตางๆได  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ. (2561- 2564)  แก๎ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 ฉบับนี้ไดพิจารณาใหครอบคลุมถึงขอบเขต  
และภาระหนาที่ความรับผิดชอบขององค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  
สังคม สิ่งแวดลอม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นไปสูจุดมงุหมายที่วางไว  
โดยไดจัดท าขึ้นดวยความรวมมือ และการชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  คณะกรรมการพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ สมาชิกสภาองค๑การบริหาร
สํวนต าบลเสอเพลอ  หนวยงานตาง ๆ  ที่เก่ียวของ ตลอดจนผู๎น าชุมชน  ประชาชนในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลเสอ
เพลอ ในการรวบรวมปญหา ความตองการ  ศักยภาพ   และเสนอแนะแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา  การใหขอมูลประก
อบ  ทั้งทางแผนชุมชน แตํละหมูํบ๎าน ท าใหการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น ดังกลําว ขององค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  
ได๎ส าเร็จลุลวงดวยดี  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ     
จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
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สวํนที ่1 
เหตผุลและความจ าเปน็ 

 
แผนพฒันาท๎องถิน่ 4  ป ี

(พ.ศ. 2561-2564) แกไ๎ข เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่3  (ครัง้ที ่3/2561) 
ขององค๑การบริหารสวํนต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกมุภวาป ี จงัหวดัอดุรธานี 

 
เหตผุลและความจ าเปน็ในการจดัท า   

      ตามท่ี องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  ได๎อนุมัติและประกาศใช๎เลํมแผนพัฒนาท๎องถิ่น 4 ปี         (พ.ศ.
2561-2564 ) และ ฉบับ แก๎ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง จนถึงปัจจุบัน  ไปแล๎วนั้น ปรากฏวํา โครงการพัฒนาฯ/ครุภัณฑ๑  
ดังกลําว  ยังไมํครอบคลุมตํอการแก๎ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  และ เพ่ือให๎แผนพัฒนา
ท๎องถิ่นองค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ มีความสอดคล๎อง กับงบประมาณรายจํายที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562  หรือ ด าเนินโครงการตํอเนื่องในปีถัดไป  ตลอดจนปีงบประมาณรายจํายปัจจุบัน ตามแนวทางของกรมสํงเสริมการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎วางแนวทางการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจําย ตํางๆ   จึง
ได๎จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น ฉบับ  ดังกลําว  ขึ้น  
             คณะผู๎บริหารองค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  น าทีมโดยทํานนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล        เสอ
เพลอ  ได๎มนีโยบายเพื่อจะเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาฯ  ดังกลําว  เพ่ือแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ต าบลเสอเพลอ  ตามสถานการณ๑คลังขององค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ พึ่งกระท าได๎     อีกทั้งรวมถึง
เป็นการด าเนินการตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข๎อง ตามที่กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎ก าหนดไว๎  
เพ่ือให๎สามารถแก๎ไขปัญหาและตอบสนองความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ีได๎ อยํางเหมาะสม ตามสถานะการคลัง 
และน าไปสูํการปฏิบัติที่แท๎จริง และการแก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ในครั้งนี้  
จะเกิดประโยชน๑สูงสุดแกํประชาชนเป็นส าคัญ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548  และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ฉ.2 พ.ศ.2559  ข๎อ 22 เพ่ือประโยชน๑ของ
ประชาชน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี ได๎   ตาม 

(3) ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติ รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช๎
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลง 

ส าหรับองค๑การบริหารสํวนต าบล ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยน 
แปลงตํอสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลเพ่ือให๎ความเห็นชอบกํอน  แล๎วผู๎บริหารท๎องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติประกาศใช๎ตํอไป 

ดังนั้น องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ   จึงได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก๎ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 (ครั้งที่3 /2561)  เพ่ือให๎มีความเหมาะสม สอดคล๎องกับปัญหาและความต๎องการ
ของประชาชน และเพ่ือให๎สามารถแก๎ปัญหา ความจ าเป็นเรํงดํวน ทันตํอสถานการณ๑ในปัจจุบัน  เพ่ือใช๎เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยค านึงถึงสถานการคลัง  องค๑การบริหารสํวนต าบล  เป็นหลัก   

คณะบรหิารองค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 
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สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐาน 
1 ด๎านกายภาพ  
1.1 ที่ตั้งของหมูํบ๎านหรือชุมชนหรือต าบล  
-  ลกัษณะทีต่ัง้ 

องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ส านักงานที่ท าการตั้งอยูํ เลขที่ 169  หมูํที่ 9 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ- 
กุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย๑  41370   อยูํทิศเหนือของอ าเภอ  กุมภวาปี  อยูํหํางจากอ าเภอกุมภวาปี  
เป็นระยะทางประมาณ  23  กิโลเมตร และอยูํหํางจากจังหวัดอุดรธานี  เป็นระยะทางประมาณ  32  กิโลเมตร ตามทาง
หลวงหมายเลข 2  
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  มีอาณาเขตติดตํอดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตํอกับ    อ าเภอเมือง     จังหวัดอุดรธานี 
ทิศใต ๎  ติดตํอกับ    ต าบลพันดอน  อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ทิศตะวันออก ติดตํอกับ    ต าบลผาสุก     อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ    อ าเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี 

- เนื้อที่ 
- องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ  58.56  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ      
  37,648  ไรํ 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิอากาศของต าบลเสอเพลอ  ไมํร๎อนจัด ไมํหนาวจัด เพราะอยูํในเขตอิทธิพลของลม มรสุม มี ๓ ฤด ู
         ฤดูร๎อน  เริ่มตั้งแตํ  เดือนมีนาคม   -    เดือนพฤษภาคม 
           ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตํ  เดือนมิถุนายน   -   เดือนตุลาคม 
           ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํ   เดือนพฤศจิกายน  – เดือนกุมภาพันธ๑ 
ต าบลเสอเพลอมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตามฤดูการ  ในฤดูร๎อนจะมีอุณหภูมิประมาณ  35-40   องศาเซล
เซี่ยส  ฤดูฝน  26-35  องศาเซลเซี่ยล และฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิ  ประมาณ  15-35  องศาเซลเซี่ยส 
1.4 ลักษณะของดิน  
 ประเภทที่  1 ดินบริเวณลูกคลื่นลานลาด  เป็นดินลึกมีการระบายน้ าปานกลาง  ความสามารถให๎น้ าซึมผําน
ปานกลาง  เนื้อดินชั้นลํางเป็นดินรํวนเหนียวปนดินทราย  มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า  ถึงต่ ามาก  ระดับความอุดมสมบูรณ๑
ของดินต่ า  ควรจัดเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกอยํางถาวร  โดยทั่วไปเหมาะสมในการปลูกป่า  หรือปลูกพืชไรํ  หรือผลไม๎ตําง ๆ  
แตํควรเลือกชนิดของพืชที่ปลูกให๎เหมาะสม  เชํน  ผัก, ถั่วตํางๆ  อ๎อย  นอกจากจะมีการใสํปุ๋ยในอัตราท่ี 
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เหมาะสมและมีการจัดการที่ดีแล๎ว  ต๎องมีมาตรการในการอนุรักษ๑ดินที่ดีอีกด๎วย  เชํน  การปลูกพืชตามแนวระดับและการ
ท าข้ันบันได  หรือคันดินในบริเวณท่ีอาศัยน้ าฝนส าหรับการเพาะปลูก  เพราะมักประสบภาวะแห๎งแล๎ง 
ประเภทที่  2   ดินบริเวณท่ีราบลุํม  เป็นดินลึกมีการระบายน้ าเร็ว  ความสามารถให๎น้ าซึมผําช๎า   
เนื้อดินชั้นบนเป็นดินรํวนปนทราย ดินชั้นลํางเป็นดินรํวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย  มีประมาณอินทรียวัตถุ  
คํอนข๎างต่ าถึงต่ ามาก ระดับความสมบูรณ๑ต่ าเหมาะส าหรับปลูกข๎าวในฤดูฝนจากสภาพพ้ืนดินของต าบล 
วําพ้ืนที่ทางด๎านตะวันตกของต าบล  ตั้งแตํทิศเหนือจดทิศใต๎จะพบดินประเภทที่ 1 ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่สํวนใหญํในหมูํที่  
11,18,15,13,5,6,3,10,2,9,19  และ  14 บางสํวนในหมูํที่  1,4,12,7,8  และ  17  
สํวนดินประเภทที่  2  ซึ่งอยูํทางตะวันออกของต าบล  ตั้งแตํทิศเหนือจดทิศใต๎ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณริมฝั่งล าห๎วยสามพาด
และห๎วยน้ าฆ๎อง     พบในพ้ืนที่สํวนใหญํของหมูํที่  1,16,12,7,17  และ  8  บางสํวนในหมูํที่  3,5,6,2,9,19และ 4  
   
1.5 ลักษณะของแหลํงน้ า   
 -   ล าห้วย   11  แห่ง 
 1.  ล าห้วยน้ าฆ้อง 
 2.  ล าห้วยสามพาด 
 3.  ล าห้วยเดื่อ 
 4.  ล าห้วยค าบาก 
 5.  ล าห้วยน้ าลอด 
 6.  ล าห้วยโปร่งหินเหล็กไฟ 
 7.  ล าห้วยผักขา 
 8.  ล าห้วยเตย 
 9.  ล าห้วยลุบปูน 
 10.ล าห้วยกุดแคน 
11.ล าห้วยหนองแดง 
- หนองน้ า 
- ล าคลอง    
- สระน้ าสาธารณะ (มีตามหมูํบ๎าน) 
 
1.6 ลักษณะของไม๎และป่าไม๎  
-  พ้ืนที่ไม๎ผลไมํยืนต๎น สํวนใหญํปลูกแบบสวนภายในหลังบ๎านในปริมาณไมํมากนัก  ได๎แกํ  มะมํวง  มะขาม  มี 0.79 %     
    ของพ้ืนที่ทั้งหมดโดยประมาณ 
-  ไม๎ผลและไม๎ยืนต๎น สามารถปลูกได๎เชํน  ขนุน  มะมํวง  ฝรั่ง  ชมพู  
- พ้ืนที่ป่าสงวนแหํงชาติ  ได๎แกํ  พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของต าบลในหมูํบ๎าน  คิดเป็น  28.60 %  ของพ้ืนที่   
  ทั้งหมดโดยประมาณ 
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2.  ด๎านการเมือง/การปกครอง  
2.1 เขตการปกครอง   ต าบลเสอเพลอ  มี จ านวน  19  หมูํบ๎าน   ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
     
2.2 การเลือกตั้ง  - การสรรหาตามระเบียบกฎหมายก าหนด 
       โครงสรา๎งและอตัราก าลงัการบริหารงานขององค๑การบรหิารสวํนต าบล 
   องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  ประกอบด๎วยองค๑กร  2  องค๑กร  คือ  สภาองค๑การบริหาร- 
      สํวนต าบล และ ฝ่ายผู๎บริหาร 
  สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล    ท าหน๎าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด๎วยสมาชิกสภา 
องค๑การบริหารสํวนต าบล  ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบล   
จ านวน  38  คน  อยูํในต าแหนํงคราวละ  4  ปี  และเลขานุการสภา ฯ  จ านวน 1 คน  เลือกจากการประชุมสภา 
 ซึ่งจะเป็นปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลหรือสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล ก็ได๎ 

หมูทํี ่ บา๎น 

1 บ๎านสงเปลือย 
2 บ๎านเสอเพลอ 
3 บ๎านเหลํากล๎วย 
4 บ๎านโนนขี้เหล็ก 
5 บ๎านทองอินทร๑ 
6 บ๎านสวนมอญ 
7 บ๎านโนนสวรรค๑ 
8 บ๎านโคกศรีส าราญ 
9 บ๎านสงเปลือย 
10 บ๎านโนนศรีสมพร 
11 บ๎านวังหน๎าผา 
12 บ๎านดงสามสิบ 
13 บ๎านทองอินทร๑ 
14 บ๎านหนองนาค า 
15 บ๎านโคกศรีส าราญ 
16 บ๎านสงเปลือย 
17 บ๎านโคกศรีส าราญ 
18 บ๎านวังหน๎าผา 
19 บ๎านสงเปลือย 

รวมทั้ง  19  หมูํบ๎าน 
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นายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลโดย 
ตรงอยูํ ในต าแหนํงคราวละ  4  ปี  ท าหน๎าที่บริหารราชการขององค๑การบริหารสํวนต าบลตามกฎหมาย   นายกองค๑การ
บริหารสํวนต าบลแตํงตั้งรองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบลซึ่งมิใชํสมาชิกองค๑การบริหารสํวนต าบล  เป็นผู๎ชํว ยเหลือใน
การบริหารราชการขององค๑การบริหารสํวนต าบล  จ านวน  2  คน  และอาจแตํงตั้ง  
เลขานุการนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  จ านวน  1  คน 

แผนภูมิแสดงสายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนของสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อ านาจหนา๎ที่ของสภาองค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

-  ให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค๑การบริหารสํวน
ต าบล 
-  พิจารณาและให๎ความเห็นชอบรํางข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนต าบล  รํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี 
รํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม  และ อ่ืนๆที่ ระเบียบกฏหมายก าหนด 
-  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  ให๎เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค๑การ
บริหารสํวนต าบล  ข๎อบัญญัติ  ระเบียบ  และข๎อบังคับของทางราชการ 

อ านาจหน๎าที่ของนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล 
1.  ก าหนดนโยบายโดยไมํขัดตํอกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค๑การ- 
    บริหารสํวนต าบลให๎เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
    ข๎อบัญญัติ ระเบียบ และข๎อบังคับของทางราชการ 
2.  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค๑การบริหารสํวนต าบล 
3.  แตํงตั้งและถอดถอนรองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล 
4.  วางระเบียบเพื่อให๎งานขององค๑การบริหารสํวนต าบลเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
5.  รักษาการให๎เป็นไปตามข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนต าบล 
6.  ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภา จ านวน  38 คน 

ประธานสภา 

รองประธานสภา 

เลขานุการสภาฯ 
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3. ประชากร 
3.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
ข๎อมูลประชากรต าบลเสอเพลอ     รายละเอียดดังนี้ 

  -  มีทั้งหมด   19  หมูํบ๎าน   จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  3,363  ครัวเรือน   
   -  จ านวนประชากรทั้งหมด  11,981   คน    รายละเอียดดังนี้ 

    

            
(  ขอ๎มลูจ านวนประชากร  ณ  1  มถินุายน  พ.ศ.  2561  ทีม่า : ส านกัทะเบยีนอ าเภอกมุภวาป ี ) เวลา 11.52 น. 

หมูทํี ่ บา๎น จ านวนประชากร จ านวน 
ครวัเรอืน 

ชือ่ผูน๎ า สมาชกิสภา อบต. 
ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านสงเปลือย 459 486 945 244 นายทรงศักด์ิ  สุวรรณภักดี นายสายทอง สุวรรณภักดี 
นายอุรุพงษ๑  ดอนชาติ 

2 บ๎านเสอเพลอ 283 276 559 148 นายบัญชา  พรมสิทธิ์ ร.ต.ต.สุรเดช  ธรรมโหร 
นางสีนวล  ธรรมบุตร 

3 บ๎านเหลํากล๎วย 404 406 808 225 นายกิตติ  นาทันตอง นายสุรชาติ  ขนันทอง 
นายถวิล  อินทโสม 

4 บ๎านโนนขี้เหล็ก 161 178 339 103 นายประดิษฐ๑  อุดชาชน นางพวงเพชร  แสงดี 
นางนิตยา อุ๎ยอั้ง 

5 บ๎านทองอินทร๑ 459 453 912 238 นายพิชัย  วังคะฮาด นายดวงปี  จันทะมา 
นายวิเชียร  มาวิเศษ 

6 บ๎านสวนมอญ 324 315 639 185 นายวิทวัส  แสงลี นางทองสุข  ประสารศร ี
นายประยุทธ  มีโค 

7 บ๎านโนนสวรรค๑ 191 187 378 111 นายสายัน  นาที นายวิเชียร  สารพันธ๑ 
นายสุดตา  ฤทธิ์วาปี 

8 บ๎านโคกศรีส าราญ 354 339 693 205 นายปวริศ  มาณะศิลป์ นายสมจิตร  มูลตลาด 
นางปทุมวัน  ศิริเลี้ยง 

9 บ๎านสงเปลือย 338 343 681 189 นายกฤษณะ  แก๎วเจริญ นายอนงค๑  เหง๎าพรหมมินทร๑ 
นายพิทักษ๑   สุวรรณภักดี 

10 บ๎านโนนศรีสมพร 250 262 512 151 นายโยคิน  มะเด่ือป่า นางบุศยากรณ๑  ข าศรีนวล 
นายอดุลย๑  ทอกบุญมา 

11 บ๎านวังหน๎าผา 349 335 684 225 นายบุญเลี้ยง  ศรีตระการ นายส ารวย  ผํานวงษ๑ 
น.ส.ณัฐธิดา  แสนพันนา 

12 บ๎านดงสามสิบ 346 359 705 189 นายสี  จันทรนา นายอุทัย  วงศ๑เสน 
นายสุนทร  วงศ๑เสน 

13 บ๎านทองอินทร๑ 373 333 706 197 นายสุบิน  ศิริชนม๑ นายสมภาร  แสงลี 
นางมลิจันทร๑  พงษ๑ประเทศ 

14 บ๎านหนองนาค า 146 158 304 108 นางรัศมี  ดารา นายรักพงษ๑  ไชยสาส๑น 
นายสมหมาย พรหมโคตร 

15 บ๎านโคกศรีส าราญ 246 284 530 153 นายโยธิน  วิเศษวุธ นายพงษ๑ปณัช  ทรัพย๑บูรณศรี 
นายสนิท  บุญคุ๎ม 

16 บ๎านสงเปลือย 386 383 769 216 นายสมพงษ๑  แก๎วเจริญ นายเกียรติศักด์ิ  บุตตะกุล 
นายบุญถม  เอกตาแสง 

17 บ๎านโคกศรีส าราญ 289 274 562 151 นายแสตมป์  แสงลี นางวิชุดา  สุดหอม 
นายทวีศักด์ิ  ถาพร 

18 บ๎านวังหน๎าผา 275 309 584 151 นายอุทัย  หัตถประนิตย๑ นายทอม  บํอชน 
นายฉัตรชัย  จันทร๑ศรีเสาร๑ 

19 บ๎านสงเปลือย 341 330 671 174 นายสมศักด์ิ  อุตตะพุทธ นายสมร  สุวรรณภักดี 
นายประสิทธิ์  ฤทธิ์วาปี 

รวมทั้ง  19  หมูบํา๎น 5,974 6,007 11,981 3,363 จ านวน 19 คน จ านวน 38 คน 
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    สํวนที ่2   การน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติ   
  1. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยทุธศาสตร๑ ดา๎น แผนงาน หนวํยงานรบัผดิชอบหลกั หนวํยงานสนบั 
สนนุ 

1 พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน   

1.ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 

2.การเศรษฐกิจ 
 

1.1.เคหะชุมชน 
 
2.1.อุตสาหกรรมและ  
     การโยธา 

1.กองชําง 
 
1.กองชําง 

 

2 พัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต  
สังคม และวัฒนธรรม 

1.ด๎านบริการชุมชน 
  และสังคม 
 
 
 
 
2.บริหารทั่วไป 

 

1.1.การศึกษา 
1.2.สาธารณสุข 
1.3.สังคมสงเคราะห๑ 
1.4 การศาสนา   
    วัฒนธรรมและ  
    นันทนาการ 
2.1 การรักษาความ  
     สงบภายใน 

 1.1.กองการศึกษา 
 1.2.ส านักปลัด ( งานสาธารณะสขุ) 
 1.3.กองสวัสดิการสังคม 
 1.4 กองการศึกษา 
 
 
  2.1.ส านักปลัด  ( งานป้องกัน ) 

 

3 พัฒนาด๎านสํงเสริม
เศรษฐกิจ  การลงทุน  
พาณิชยกรรม  และการ
ทํองเที่ยว 

1.การเศรษฐกิจ 
 
2.ด๎านบริการชุมชน 
  และสังคม 

1.1 การเกษตร 
 
2.1.สังคมสงเคราะห๑ 

 

  1.1.กองการเกษตร 
 
  1.2.กองสวัสดิการ 

 

4 พัฒนาการบริหารจัดการ
และอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

1.ด๎านบริการชุมชน   
  และสังคม 
2.การเศรษฐกิจ 

 

1.1.สาธารณสุข 
 

2.1 การเกษตร 

1.ส านัก 1.1.ส าปลดั  
( งานสาธารณสุข ฯ ) 
1.2.กองการเกษตร 

 

5 พัฒนาการบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.บริหารทั่วไป 
 
 
2.บริการชุมชนและ  
  สังคม 
 
 
 
3.การเศรษฐกิจ 
 
 
4.การด าเนินงาน  
  อื่นๆ 

1.1 บริหารงานท่ัวไป 
1.2 การรักษาความ 
สงบภายใน 
1.3 การศึกษา 
1.4 สาธารณสุข 
 1.5 สังคมสงเคราะห๑ 
1.6 เคหะชุมชน 
1.7 ศาสนาวัฒนธรรม ฯ 
3.1 อุตสาหกรรม   
     และการโยธา 
3.2 การเกษตร 
4.1 งบกลาง 

 1.ส านักปลัด  
2.ทุกกอง 
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            บญัช ี สรปุโครงการพ ัฒนาแผนพฒันาท ๎องถิน่ 4  ป ี
                     (พ.ศ. 2561 - 2564)  แกไ๎ข  เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่3 (ครัง้ที่ 3/2561)

                            องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 
 

 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร ๑ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 ยทุธศาสตร๑ที ่1 ดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน  
- 

 
- 

 
11 

 
3,003,200 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11 

 
3,003,200 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 รวม - - 11 3,003,200 - - - - 11 3,003,200 

 ยทุธศาสตร๑ที ่2 คณุภาพชวีติ สงัคม และวฒันธรรม  
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

120,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
3 
1 
1 
4 
19 
2 
57 
1 

 
20,820,000 

100,000 
250,000 
646,900 
546,440 
225,000 
380,000 
100,000 

 
- 
1 
- 
- 

18 
2 
57 
1 

 
- 

100,000 
- 
- 

396,440 
225,000 
380,000 
100,000 

 
- 
1 
- 
- 

18 
2 
57 
1 

 
- 

100,000 
- 
- 

396,440 
225,000 
380,000 
100,000 

 
3 
4 
1 
4 
55 
6 

171 
3 

 
20,820,000 

420,000 
250,000 
646,900 

1,339,320 
675,000 

1,140,000 
300,000 

2.1 แผนงานงบกลาง 
2.2 แผนงานสังคมสังเคราะห๑ฯ 
2.3 แผนงานการสาธารณสุข 
2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.5 แผนงานการศึกษา 
2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2.7 แผนงานสาธารณสุข 
2.8แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 
 

รวม 
 

1 120,000 88 23,068,340 79 1,201,440 79 1,201,440 247 25,591,220 

แบบ ผ.07 
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            บญัช ี สรปุโครงการพ ัฒนาแผนพฒันาท ๎องถิน่ 4  ป ี
                     (พ.ศ. 2561 - 2564)  แกไ๎ข  เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่3 (ครัง้ที่ 3/2561)

                            องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 
 

 

 
  

ยุทธศาสตร ๑ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยทุธศาสตร๑ที ่4 การบรหิารจดัการและอนรุกัษ๑
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎ม 

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
5 

 
 

45,000,000 

 
 
5 

 
 

45,000,000 

 
 
5 

 
 

45,000,000 

 
 

15 

 
 

135,000,000 

รวม   5 45,000,000 5 45,000,000 5 45,000,000 15 135,000,000 

ยทุธศาสตร๑ที ่5 การบรหิารจดัการบา๎นเมอืงทีด่ ีและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

 
 
1 
- 

 
 

700,000 
- 

 
 
3 
1 

 
 

1,030,000 
333,000 

 
 
1 
- 

 
 

700,000 
- 

 
 
1 
- 

 
 

700,000 
- 

 
 
6 
1 

 
 

3,130,000 
333,000     

รวม 1 700,000 4 1,363,000 1 700,000 1 700,000 7 3,463,000 

รวมทัง้หมด 
 

2 820,000 108 72,434,540 85 46,901,440 85 46,901,440 280 167,057,420 

แบบ ผ.07 

หมายเหตุ  1.รวมเฉพาะ ตามข๎อ 22 เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง เทํานั้น 

    2. ไมํรวมการแก๎ไข ตามข๎อ 21  ( ประกาศรวมในเลํม ) 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

           



 
 



 
 



 
 

 

 
 2. บญัชโีครงการพฒันาทอ๎งถิน่                   
ยทุธศาสตร๑จงัหวัด    ยุทธศาสตร๑ท่ี  2   กลยุทธ๑ท่ี    1     ยุทธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ท่ี  4   แนวทางการพัฒนา  ท่ี 1  

ยทุธศาตร๑ที่  1.  ดา๎นโครงสร๎างพื้นฐาน     1. กลยุทธ๑พฒันาระบบเสน๎ทางคมนาคมเพือ่การสญัจรและขนสงํ 
   1.1 แผนงาน   ด๎านอตุสาหกรรมและการโยธา ( 11 )        รวม  11   โครงการ 

ที่ 
 

โครงการ วัตถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผาํนมา ตัวชี้วดั    (KPI) ผลที่คาดวําจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562  2563  2564 

1 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง  บา๎น
เหลํากล๎วย หมู ํ 3 ไป 
โคกสวําง  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการสัญจร  

ขนาดกวา๎ง 4.00-6.00 เมตร ระยะทาง 300 
เมตร(ระยะทางรวมทั้งสิ้น 2,500 เมตร แตํท า
การปรับซํอมแซมสํวนของปลายทางที่เหลือ 
300.00 เมตร) ทั้งนี้ท าการซํอมแซมตามแบบ 
อบต.เสอเพลอก าหนด 

-  100,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชําง 
รบ.ข๎อ 22 (2) 

(ย๎ายปี) 

2 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  บ๎าน
ทองอินทร๑ หมูํ 5  ไปบ๎านหนอง
หว๎า  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการสัญจร  

ขนาดกวา๎ง  6.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 
เมตร  (ทั้งนี้ท าการ ซํอมแซมตามแบบ อบต.
เสอเพลอก าหนด) 

-  100,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 
และสะดวกในการ
สัญจร 

กองชําง 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

3 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  บ๎าน
สวนมอญ หมู ํ6 ไป วัดป่าบา๎นสวน
มอญ   

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา๎ง 4.00-6.00 เมตร ระยะทาง 1,500 
เมตร (ทั้งนี้ท าการซํอมแซมตามแบบ อบต.เสอ
เพลอก าหนด) 

-  100,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 
และสะดวกในการ
สัญจร 

กองชําง 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

4 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. ม.17 
จากบา๎นนางสดใส ชูพรหมวงษ๑ – 
บ๎านนายชม  โคตรสีด า 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา๎ง 5 ม. ยาว 184 ม. (ทั้งนี้ท าการ
กํอสร๎างตามแบบ อบต.เสอเพลอก าหนด) 

 

-   500,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชําง 
รบ.ข๎อ 22 (2) 

(ย๎ายปี) 

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  ม.2 
จากบา๎นนายสวัสดิ์ เนตรพรม – 
นานายโกมินทร๑   โยธาวงศ๐ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา๎ง 4 ม.ยาว 7 กม. (ทั้งนี้ท าการ
ปรับปรุงตามแบบ อบต.เสอเพลอก าหนด) 

 
 

-  100,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชําง 
รบ.ข๎อ 22 (2) 

(ย๎ายปี) 

ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่น 4  ปี   (พ.ศ.  2561 - 2564)  
แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
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ยทุธศาตร๑ที่  1.  ดา๎นโครงสร๎างพื้นฐาน     1. กลยุทธ๑พฒันาระบบเสน๎ทางคมนาคมเพือ่การสญัจรและขนสงํ 

 แผนงาน   ด๎านอตุสาหกรรมและการโยธา ( 11 ) 

 
ยทุธศาตร๑ที่  1.  ดา๎นโครงสร๎างพื้นฐาน     1.2  กลยุทธ๑พฒันาระบบระบายน้ า  

   แผนงาน   ด๎านอตุสาหกรรมและการโยธา ( 11 ) 

   ผ. 01 

ที่ 
 

โครงการ วัตถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผาํนมา ตัวชี้วดั    (KPI) ผลที่คาดวําจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562  2563  2564 

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  ม.2  
จากบา๎นนายนิเวช เปวรินทร๑ – 
ประปาหมูํบา๎น 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา๎ง กว๎าง 4 ม.ยาว 350 ม.(ทั้งนี้ท าการ
ปรับปรุงตามแบบ อบต.เสอเพลอก าหนด) 

 

-  50,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
รบ.ข๎อ 22 (2) 

(ย๎ายปี) 

ที่ 
 

โครงการ 
  

วัตถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผาํนมา ตัวชี้วดั    (KPI) ผลที่คาดวําจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ 2561  2562 2563 2564 

7 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมูบํ๎าน บ๎านดงสามสิบ   
หมูํ 12  

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาดกวา๎ง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.  
ยาว 120.00 ม.  (ทั้งนี้กํอสร๎าง
ตามแบบของ  อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) 

-  283,200 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี  
 

กองชําง 
รบ.ข๎อ 22 (2) 

(ย๎ายปี) 

8 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า ม.11 จาก
บ๎านนางดวงกมล  หินโงํน   – บ๎านนางมลิ
จันทร๑ เวชภัณฑ๑ 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาดกวา๎ง 40x40 ม. 480 ม. 
(ทั้งนี้ท าการกํอสร๎างตามแบบ 
อบต.เสอเพลอก าหนด) 

-  1,200,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 
รบ.ข๎อ 22 (2) 

(ย๎ายปี) 
9 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า ม.18 จาก

จากโรงเรียนบ๎านโคกศรีส าราญวังหนา๎ผา 
– ศาลาประชาคม ม. 11 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาดกวา๎ง 40x40 ม.ยาว 350 
ม.(ทั้งนี้ท าการกํอสร๎างตามแบบ 
อบต.เสอเพลอก าหนด) 

-  270,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 
รบ.ข๎อ 22 (2) 

(ย๎ายปี) 
10 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  พร๎อมฝา

ปิด ม.19 จากบ๎านเพิ่ม สวุรรณะ  – ถนน
หนองนาค าวังหน๎าผา 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาดกวา๎ง40x40 ม.ยาว 250 
ม.(ทั้งนี้ท าการกํอสร๎างตามแบบ 
อบต.เสอเพลอก าหนด) 

-  200,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 
รบ.ข๎อ 22 (2) 

(ย๎ายปี) 
11 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า คสล. บ๎าน

สวนมอญ ม.6 จนกบ๎านนางสอน สีนาทม 
– บ๎านนางแถว วังคะฮาด  

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาดกวา๎ง0.30x0.30ม.ยาว 92 
ม.(ทั้งนี้ท าการกํอสร๎างตามแบบ 
อบต.เสอเพลอก าหนด) 

-  100,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 
รบ.ข๎อ 22 (2) 

(ย๎ายปี) 
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ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่ 4/2/1,4     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี 5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม    2.1  กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสงัคมทีด่ ีและมคีณุภาพ 
2.1 แผนงาน   งบกลาง  ( 3 )      รวม  3 โครงการ 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

1 
 
 

โครงการสวัสดิการเบีย้ยัง
ชีพผู๎สูงอายุ ม.1-19  

เพื่อชํวยเหลือผูส๎ูงอายุ  ผู๎สูงอายุในเขต
ต าบล/ 
ที่เข๎าหลักเกณฑ๑ 

-  15,700,000 - - ร๎อยละ ผู๎สูงอายมุี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ผู๎สูงอาย ุ
 มีคุณภาพ
ชีวิตที่ ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 
 (งบกลาง) 

รบ.ข๎อ 21, 
ข๎อ 22 (2) 

 
2 โครงการสวัสดิการเบีย้ยัง

ชีพผู๎พิการ ม.1-19 
เพื่อชํวยเหลือผู๎พิการ 
 

ผู๎พิการในเขตต าบล/ 
ที่เข๎าหลักเกณฑ๑ 

-  5,000,000 - - ร๎อยละ ผู๎พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ผู๎พิการ มี
คุณภาพชีวิตที่  
 ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 
  (งบกลาง) 

รบ.ข๎อ 21 
รบ.ข๎อ 22 (2) 

 
3 โครงการสวัสดิการเบีย้ยัง

ชีพผู๎ป่วยเอดส๑  ม.1-19 
เพื่อชํวยเหลือผู๎ป่วยเอดส๑ 
ใหมํมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู๎ป่วยเอดส๑ในต าบล 
 

-  120,000 - - ร๎อยละ ผู๎ป่วยเอดส๑
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ผู๎ป่วยเอดส๑ มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 
(งบกลาง) 
รบ.ข๎อ 21 

 รบ.ข๎อ 22 (2) 
 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 

ผ.01 

-11- 



 
 

 

 

 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่ 4/2/1,4     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี 5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม    2.1  กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสงัคมทีด่ ีและมคีณุภาพ 
2.2 แผนงาน  สงัคมสงเคราะห๑   ( 2 )      รวม  2  โครงการ 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562 2563 2564 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาระบบการ
ดูแลผูส๎ูงอายุโดย
ชุมชน 
 
 
 

เพื่อให๎ชุมชนมีการจัดการดูแล
ผู๎สูงอายุโดยสมาชิกในชุมชนเอง 

มีเครื่องมือในการ
จัดการดูแลผู๎สูงอายุ 
เชํน รร.ผูส๎ูงอายุ 
อส.ผ. การบูรณา
การการท างานของ
ภาคี เครือขํายใน
ชุมชน 

120,000  - - - 1.การบูรณการ
ท างานของท๎องที่ 
ท๎องถิ่น หนํวยงาน
ราชการ อบต. 
2.มี รร.ผู๎สูงอายุ
เกิดขึ้นในพื้นที่ 
จ านวน 1 โรงรียน 

1.มีโรงเรยีนผูส๎ูงอายุ
เกิดขึ้นในพื้นที ่
2.ผู๎สูงอายุมสีุขภาพกาย
และใจท่ีด ี
3.มีกระบวนการท างาน
บูรณาการขององค๑กร
ภาคีเครื่อขํายในพื้นท ี

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 
รบ.ข๎อ 22 

(1) 

2 โครงการเพิม่
ศักยภาพสตรีต าบล
เสอเพลอ 

1.เพื่อเสรมิสรา๎งศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองของสตรีให๎เป็นท่ี
ยอมรับตํอสังคม 
2.เพื่อพัฒนาและสร๎างความเชื่อมัน่
ให๎ผู๎น าสตรีมีความเข๎มแข็ง เป็นฐาน
พลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมตํางๆ 
3.เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎น าสตรีมีความรู๎
ความสามารถและเป็นต๎นแบบใน
การพัฒนาตน เพื่อขยายผลแกสํตรี
กลุํมอื่นๆตํอไป 

สตรตี าบลเสอเพลอ -  100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของสตรีใน
ต าบลเสอเพลอมี
ความรู๎
ความสามารถและ
เข๎ารํวมอบรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
80%  

สตรีในต าบลเสอเพลอมี
ความรู๎ความสามารถใน
การพัมนาตนเอง  

กอง
สวัสดิการ 
รบ.ข๎อ 22 

(1) 
 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
ผ.01 
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ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  3/5   กลยุทธ๑ที่ 4/3   ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  2/4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี 4/30 
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม    2.2  กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมอีนามยัทีด่ี 
2.3  แผนงาน  สาธารณสขุ   ( 1 )      รวม  1  โครงการ 

 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562 2563 2564 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาระบบการ
ดูแลผูส๎ูงอายุโดย
ชุมชน 
 
 
 

เพื่อให๎ชุมชนมีการจัดการดูแล
ผู๎สูงอายุโดยสมาชิกในชุมชนเอง 

มีเครื่องมือในการ
จัดการดูแลผู๎สูงอายุ 
เชํน รร.ผูส๎ูงอายุ 
อส.ผ. การบูรณา
การการท างานของ
ภาคี เครือขํายใน
ชุมชน 

-  250,000 - - 1.การบูรณการ
ท างานของท๎องที่ 
ท๎องถิ่น หนํวยงาน
ราชการ อบต. 
2.มี รร.ผู๎สูงอายุ
เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 
จ านวน 1 โรงรียน 

1.มีโรงเรยีนผูส๎ูงอายุ
เกิดขึ้นในพื้นที ่
2.ผู๎สูงอายุมสีุขภาพกาย
และใจท่ีด ี
3.มีกระบวนการท างาน
บูรณาการขององค๑กร
ภาคีเครื่อขํายในพื้นท ี

กอง
การเกษตร 
รบ.ข๎อ 22 

(1) 

 

 

 

 

 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 

ผ.01 

-13- 



 
 

            

 

 

 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่  4/2/1,4    ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี 4  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม    2.3  กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นการจดัการศกึษา 
2.4  แผนงาน   อตุสาหกรรมและการโยธา   ( 4 )      รวม     23   โครงการ 
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

1 
 

โครงการปรับปรุงศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดใหมสํงเปลือย ใหไ๎ด๎
มาตรฐาน 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเป็นแหลํงการเรียน
การสอนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัด
ใหมํสงเปลือย  
 

- 
 

 132,000 
 

- 
 

- ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึ่งพอใจ 
 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก ได๎
มาตราฐาน 

กองชําง 
กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

2 โครงการปรับปรุงศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริชัยเจรญิ ให๎ได๎
มาตรฐาน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเป็นแหลํงการเรียน
การสอนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศิริชัยเจริญ 
 

- 
 

 291,000 
 

- 
 

- ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึ่งพอใจ 
 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก ได๎
มาตราฐาน 

กองชําง 
กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

3 โครงการปรับปรุงศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านโคกศรีส าราญ ให๎
ได๎มาตรฐาน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเป็นแหลํงการเรียน
การสอนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านโคกศรสี าราญ  

- 
 

 168,000 
 

- 
 

- ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึ่งพอใจ 
 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก ได๎
มาตราฐาน 

กองชําง 
กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

4 
 

โครงการปรับปรุงศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านทองอินทร๑ ให๎ได๎
ได๎มาตรฐาน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเป็นแหลํงการเรียน
การสอนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านทองอินทร๑  

- 
 

 55,900 
 

- 
 

- ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึ่งพอใจ 
 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก ได๎
มาตราฐาน 

กองชําง 
กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
ผ.01 

-14- 



 
 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่  4/2/1,4    ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี 4  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม    2.3  กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นการจดัการศกึษา 
2.5 แผนงานการศกึษา  ( 19 )        
 
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

5 โครงการสํงเสริมศักยภาพการ
พัฒนาการส า 
หรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อให๎เด็กได๎เรยีนรู๎และ
เพิ่มพัฒนาการการ
เรียนรู๎ทีด่ียิ่งขึ้น 
 

  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 ศูนย๑ 

-  40,000 40,000 40,000     ร๎อยละของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนมีพัฒนาท่ี
ดียิ่งขึ้น 
 

เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
ยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 21  

(แกไ้ข) 

6 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดใหมสํงเปลือย 
( คําหนังสือเรียน ) 
 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี มี
สื่อการเรียนการสอนที่ดี
และเพิ่มการพัฒนาการ
เด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดใหมํสงเปลือย 
จ านวน 85 คน 

-  17,000 17,000 17,000 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

7 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดใหมสํงเปลือย 
( คําอุปกรณ๑การเรียน ) 
 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เป็นแหลํงการเรียนการ
สอนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดใหมํสงเปลือย 
จ านวน 85 คน 

-  17,000 17,000 17,000 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
ผ.01 

-15- 



 
 

 

 

 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยทุธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยทุธ๑ที ่ 4/2/1,4    ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี 4  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม    2.3  กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นการจดัการศกึษา 
2.5 แผนงานการศกึษา  ( 19 )      
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

8 
 

โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดใหมสํงเปลือย 
( คําเครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชีวิตการ
เรียนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดใหมํสงเปลือย 
จ านวน 85 คน 

-  25,500 25,500 25,500 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

9 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดใหมสํงเปลือย 
( คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาการที่ดีของเด็ก 
เพิ่มเป็นแหลํงการเรียน
การสอนของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดใหมํสงเปลือย
จ านวน 85 คน 

-  36,550 36,550 36,550 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

10 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริชัยเจรญิ 
( คําหนังสือเรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี มี
สื่อการเรียนการสอนที่ดี
และเพิ่มการพัฒนาการ
เด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดศิริชัยเจริญ จ านวน 
37 คน 

-  7,400 7,400 7,400 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

11 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริชัยเจรญิ 
( คําอุปกรณ๑การเรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เป็นแหลํงการเรียนการ
สอนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดศิริชัยเจริญ จ านวน 
37 คน 
 

-  7,400 7,400 7,400 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ผ.01 

-16- 



 
 

 

 

 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยทุธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยทุธ๑ที ่ 4/2/1,4    ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี 4  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม    2.3  กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นการจดัการศกึษา 
2.5 แผนงานการศกึษา  ( 19 )    
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

12 
 

โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริชัยเจรญิ 
( คําเครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชีวิตการ
เรียนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดศิริชัยเจริญ 
จ านวน 37 คน 

-  11,100 11,100 11,100 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

13 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริชัยเจรญิ 
( คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาการที่ดีของเด็ก 
เพิ่มเป็นแหลํงการเรียน
การสอนของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดศิริชัยเจริญ 
จ านวน 37 คน 

-  15,910 15,910 15,910 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

14 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านโคกศรีส าราญ 
( คําหนังสือเรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี มี
สื่อการเรียนการสอนที่ดี
และเพิ่มการพัฒนาการ
เด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านโคกศรสี าราญ
จ านวน 29 คน 

-  5,800 5,800 5,800 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

15 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านโคกศรีส าราญ 
( คําอุปกรณ๑การเรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เป็นแหลํงการเรียนการ
สอนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านโคกศรสี าราญ
จ านวน 29 คน 

-  5,800 5,800 5,800 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 

ผ.01 

-17- 



 
 

 

 

 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยทุธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยทุธ๑ที ่ 4/2/1,4    ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี 4  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม    2.3  กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นการจดัการศกึษา 
2.5 แผนงานการศกึษา  ( 19 )    
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

16 
 

โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านโคกศรีส าราญ 
( คําเครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชีวิตการ
เรียนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านโคกศรสี าราญ 
จ านวน 29 คน 

-  8,700 8,700 8,700 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

17 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านโคกศรีส าราญ 
( คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาการที่ดีของเด็ก 
เพิ่มเป็นแหลํงการเรียน
การสอนของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านโคกศรสี าราญ 
จ านวน 29 คน 

-  12,470 12,470 12,470 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

18 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านทองอินทร๑ 
( คําหนังสือเรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี มี
สื่อการเรียนการสอนที่ดี
และเพิ่มการพัฒนาการ
เด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านทองอินทร๑ 
จ านวน 37 คน 

-  7,400 7,400 7,400 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

19 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านทองอินทร๑ 
( คําอุปกรณ๑การเรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เป็นแหลํงการเรียนการ
สอนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านทองอินทร๑ 
จ านวน 37  คน 

-  7,400 7,400 7,400 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 

ผ.01 

-18- 



 
 

 

 

 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยทุธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยทุธ๑ที ่ 4/2/1,4    ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี 4  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม    2.3  กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นการจดัการศกึษา 
2.5 แผนงานการศกึษา  ( 19 )    
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

20 
 

โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านทองอินทร๑ 

( คําเครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชีวิตการ
เรียนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านทองอินทร๑ 
จ านวน 37 คน 

-  11,100 11,100 11,100 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

21 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านทองอินทร๑ 
( คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาการที่ดีของเด็ก 
เพิ่มเป็นแหลํงการเรียน
การสอนของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านทองอินทร๑ 
จ านวน 37  คน 

-  15,910 15,910 15,910 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

22 โครงการสํงเสริมสนับสนุนการ
เข๎าถึงบริการภาครัฐส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมา
รถรับสํงหรืออื่นๆใน 
ลักษณะเดียวกัน 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
4 ศูนย๑ 

-  144,000 144,000 144,000 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (2) 

23 โครงการแขํงขันกีฬา
ประชาชน 
/เยาวชนต๎านยาเสพติด 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาทุกหมูํบ๎านใน
ต าบล 300 คน 

-  150,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพรํางกายที่
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพ
รํางกายที่
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (2) 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 

ผ.01 

-19- 



 
 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  6   กลยุทธ๑ที่ 1,2,3,4  ยุทธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี 2  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม    2.6  กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุชมุชนเขม็แข็งปลอดยาเสพตดิ และความปลอดภยัในชวีติและทรพัย๑สนิ 
2.6 แผนงาน   รกัษาความสงบภายใน  ( 1 )      รวม  1 โครงการ 
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการเฝ้าระวังภัยเพื่อ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ – 
สงกรานต๑ 
 
 
 
 
 

 เพื่อให๎ประชาชนท่ีใช๎รถ
ถนนมีความปลอดภัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
การสญัจรในชํวง
เทศกาล 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 200,000 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร๎อยละ ประชาชน
ในพื้นที่และ
ประชาชนท่ีสัญจร
ในชํวงเทศกาล 
 

จ านวน
อุบัติเหตุ
ในชํวงเทศกาล
ลดน๎อยลง 

งานป้องกัน  
(ส านักปลัด) 

รบ.ข๎อ 22 (1) 

 
 

 

 

 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 

ผ.01 

-20- 



 
 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  6  กลยุทธ๑ที่   1,4      ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี   5,7 
ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  การบรหิารการจดัการบา๎นเมอืงทีด่ ี และเทคโนโลยสีารสนเทศ     5.1   กลยทุธ๑การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการบา๎นเมอืงทีด่ี 
5.1 แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป   ( 6 )        แผนงาน    อสุาหกรรมและการโยธา   (1 )           รวม    7    โครงการ 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

1 
 
 
 
 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน ระยะที่1,2
การจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน ประจ าปี 
2562 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีได๎อยําง
ครบถ๎วน ถูกต๎อง 

เขตพื้นท่ีต าบลเสอ
เพลอ 19 หมูํบ๎าน 

-  300,000 - - ร๎อยละของ
จ านวนเงินภาษี
ที่สามารถ
จัดเก็บได๎เพิ่มขึ้น 

- สามารถจดัเก็บภาษีได๎
เพิ่มขึ้น 
-ใช๎เป็นข๎อมูลในการ
พัฒนาวางแผนในการจัด
พื้นที่ได๎อยํางครอบคลุม 

กองคลัง 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

2 โครงการฝึกอบรมการบันทึก
บัญชีคอมพิวเตอร๑ ( E-LAAS ) 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค๑การบริหาร
สํวนต าบลเสอเพลอ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด๎าน
การเงิน การคลัง ให๎มี
ความถูกต๎องครบถ๎วน 
 

บุคลากรในองค๑กร -  30,000 - - ร๎อยละความ
ถูกต๎อง 
ครบถ๎วนในการ
เบิกจํายเงิน
ทะเบียนคุม
ตํางๆ 

- บุคลากรมีในหนํวยงาน
มีความรู๎ความเข๎าใจใน
การใช๎งานในระบบ e-
laas  
- งานการเงินการคลัง
คลังเป็นอยํางโปรํงใสงําย
ตํอการตรวจสอบ 
 

กองคลัง 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

3 โครงการจดัการเลือกตั้ง
ผู๎บริหารและสมาชิกท๎องถิ่น 
 

เพื่อเลือกตั้งผู๎บริหาร
และสมาชิกท๎องถิ่น 

ผู๎บริหารและสมาชิก
ท๎องถิ่น 

 

700,000  700,000 700,000 700,000 ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีมีใช๎
สิทธิเพิ่มขึ้น 

ผลการเลือกตั้งผู๎บรหิาร
และสมาชิกท๎องถิ่น 
 

ส านักปลดั 
รบ.ข๎อ 22 (2) 

 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
ผ.01 

-21- 



 
 

 

 

 

ยทุธศาสตร๑จงัหวัด    ยุทธศาสตร๑ท่ี  6  กลยุทธ๑ท่ี   1,4      ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัด  ยุทธศาสตร๑ท่ี  4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี   5,7 
ยทุธศาสตร๑ที่  5  การบรหิารการจัดการบา๎นเมอืงทีด่ี  และเทคโนโลยสีารสนเทศ     5.1   กลยุทธ๑การเพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจดัการบา๎นเมอืงทีด่ี 
5.1 แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป   ( 6 )        แผนงาน    อสุาหกรรมและการโยธา   (1 )           รวม    7  โครงการ 

ที่ 
 

โครงการ วัตถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั     (KPI) ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนวํยงานทีร่บัผดิชอบ 
  2561    2562   2563 2564 

4 
 
 
 

โครงการรณรงค๑ปลูกจิตส านึก
ไทยหัวใจสะอาด 

สร๎างจิตส านึกท่ีดีตํอการ

ปฏิบัติงาน/ต๎านการทุจริต  

ผู๎บริหาร/สมาชิก อบต./ 
พนักงาน/ประชาชน/
นักเรียน 

-  30,000 - - คะแนนธรรม 
ภิบาลไมํต่ ากวํา
ร๎อยละ 60 

มีจิตส านึกท่ีดี
ตํอต๎านการทุจริต 

ส านักปลัด 
งานตรวจสอบภายใน 

รบ.ข๎อ 21 
(แก๎ไข) 

5 โครงการรณรงค๑ปลูกจิตส านึกคน
ไทย หัวใจคุณธรรม 

สร๎างจิตส านึกท่ีดีตํอการ

ปฏิบัติงาน/ ต๎านการ

ทุจริต 

ผู๎บริหาร/สมาชิก อบต./ 
พนักงาน/ประชาชน/
นักเรียน 

-  - 30,000 - คะแนนธรรม 
ภิบาลไมํต่ ากวํา
ร๎อยละ 60 

มีจิตส านึกท่ีดี
ตํอต๎านการทุจริต 

ส านักปลัด 
งานตรวจสอบภายใน 
รบ.ข๎อ 21 (แก๎ไข) 

6 โครงการรณรงค๑ปลูกจิตส านึก
ไทย ไมํเอาการโกง 

สร๎างจิตส านึกท่ีดีตํอการ

ปฏิบัติงาน/ต๎านการทุจริต  

ผู๎บริหาร/สมาชิก อบต./ 
พนักงาน/ประชาชน/
นักเรียน 

-  - - 30,000 คะแนนธรรม 
ภิบาลไมํต่ ากวํา
ร๎อยละ 60 

มีมีจิตส านึกที่ดี
ตํอต๎านการทุจริต 

ส านักปลัด 
งานตรวจสอบภายใน 
รบ.ข๎อ 21 (แก๎ไข) 

7 โครงการกํอสร๎างรั้วส านักงาน 
อบต.เสอเพลอ 
 
 

เพื่อป้องกันและแบํงเขต

พื้นท่ีของ อบต. 

ระยะรวม 123 เมตร สูง 
1.80 เมตร ( ตาม
รูปแบบรายการ อบต.
เสอเพลอ ก าหนด ) 

-  333,000 - - ร๎อยละของพื้นท่ี
ได๎รับความ
ปลอดภัย 

แบํงเขตพ้ืนท่ีของ 
อบต.เป็นสัดสํวน
และปลอดภัย 

กองชําง 
รบ. ข๎อ 22 (1) 

 
 
 
 

ผ.01 
รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  (ครั้งที่ 3/2561 ) 
ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 

-22- 



 
 

 
 
 
 
 

  
 
  

 ผ.02 เงนิอดุหนนุ 
 
 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  6   กลยุทธ๑ที ่ 1,2,3,4     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี 2  

ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.6  กลยทุธ๑การสงํเสรมิสนบัสนนุชมุชนเขม๎แข็งปลอดยาเสพตดิ 
1.แผนงาน   การรกัษาความสงบภายใน ( 1 )         รวม  1  โครงการ 
 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

1 อุดหนุนศนูย๑ปฏิบตัิการการรํวม
ในการให๎ความชํวยเหลือ
ประชาชนของ อปท. ระดับ 
อ าเภอกุมภวาป ี
 
 
 

เพื่อให๎การชํวยเหลือ
ประชาชนท่ีได๎รบัความ
เดือดร๎อนในด๎านตํางๆ 

อุดหนุนศูนย๑ให๎
ความชํวยเหลือ
ประชาชน อปท. 
ระดับ อ าเภอกุมภวา
ปี จังหวดัอุดรธานี  
 

-  25,000 25,000 25,000 ร๎อยละของของ
ประชาชนท่ี
ประสบความ
เดือดร๎อนในด๎าน
ตํางๆ 

ประชาชนท่ี
ประสบความ
เดือดร๎อนใน
ด๎านตํางๆ
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ  

งานป้องกัน 
(ส านักปลัด) 

รบ.ข๎อ 22 (1)  

 
 
 
 

ผ. 02 รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  

-23- 



 
 

 
 
 
 
 

 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่ 4/2/1,4   ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ที่ 5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
1.แผนงาน   สาธารณสขุ ( รพสต. สงเปลอืย     27      โครงการ  )      รวม    57   โครงการ 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

 

หนวํยงานทีร่บัผดิชอบ 
  2561    2562   2563 2564 

1   อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม  
บ๎านสงเปลือย หมูํที ่1 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านสงเปลือย หมู ํ1  

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย( สถ. ) 

2 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม  
บ๎านเสอเพลอ หมูํที ่2 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านเสอเพลอ หมู ํ2  

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย( สถ. ) 

 
3 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช

ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านโนนขี้เหล็ก หมูํที่ 4 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านโนนขี้เหล็ก หมูํ 4  

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย( สถ. ) 

 
4  อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช

ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านโนนสวรรค๑ หมูํที ่7 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านโนนสวรรค๑ หมู ํ7  

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย 

( สถ. ) 

ผ. 02 รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  

-24- 



 
 

 
 
 
 
 
 
 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่ 4/2/1,4     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ที่ 5 /5,6,7  

ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
1.แผนงาน   สาธารณสขุ ( รพสต. สงเปลอืย     27      โครงการ  )   

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

 

หนวํยงานทีร่บัผดิชอบ 
  2561    2562   2563 2564 

5   อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านสงเปลือย หมูํที ่9 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านสงเปลือย หมู ํ9  

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย( สถ. ) 

 
6 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช

ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านดงสามสิบ หมูํที ่12 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านดงสามสิบ หมู ํ12  

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย( สถ. ) 

 
7 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช

ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านหนองนาค า หมูํที่ 14 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านหนองนาค า หมูํ 14  

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย( สถ. ) 

 
8  อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช

ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านสงเปลือย หมูํที ่16 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านสงเปลือย หมู ํ16  

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย( สถ. ) 

ผ. 02 รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  

-25- 



 
 

 
 
 
 

 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่ 1/2/ 3   กลยุทธ๑ที่ 4/2/1,4  ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ที ่5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
1.แผนงาน   สาธารณสขุ  ( รพสต. สงเปลอืย     27      โครงการ  )   

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

 

หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561    2562   2563 2564 

9   อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านสงเปลือย หมูํที ่19 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านสงเปลือย หมู ํ19  

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย 

( สถ. ) 
10 อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาด

สารไอโอดีนตามโครงการพระราชด าริ  
บ๎านสงเปลือย หมูํที ่1 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านสงเปลือย หมู ํ1  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย 

( สถ. ) 
11 อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาด

สารไอโอดีนตามโครงการพระราชด าริ  
บ๎านเสอเพลอ หมูํที ่2 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านเสอเพลอ หมู ํ2  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย 

( สถ. ) 
12 อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาด

สารไอโอดีนตามโครงการพระราชด าริ  
บ๎านโนนขี้เหล็ก หมูํที่ 4 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านโนนขี้เหล็ก หมูํ 4  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย 

( สถ. ) 

ผ. 02 รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  

-26- 



 
 

 
 
 
 
 
 

 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่ 4/2/1,4    ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ที่ 5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
1.แผนงาน   สาธารณสขุ ( รพสต. สงเปลอืย     27      โครงการ  )   

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

 

หนวํยงานทีร่บัผดิชอบ 
  2561    2562   2563 2564 

13 อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีนตามโครงการพระราชด าริ  
บ๎านโนนสวรรค๑ หมูํที ่7 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านโนนสวรรค๑  หมูํ 7  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย( สถ. ) 

14 อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีนตามโครงการพระราชด าริ  
บ๎านสงเปลือย หมูํที ่9 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านสงเปลือย หมู ํ9  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย( สถ. ) 

15 อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีนตามโครงการพระราชด าริ  
บ๎านดงสามสิบ หมูํที ่12 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านเดงสามสิบ หมูํ 12  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย 

( สถ. ) 
16 อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาด

สารไอโอดีนตามโครงการพระราชด าริ  
บ๎านหนองนาค า หมูํที่ 14 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านหนองนาค า หมูํ 14  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย( สถ. ) 

 

ผ. 02 
รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 
ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  
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 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่   4/2/1,4  ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ที่ 5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
1.แผนงาน   สาธารณสขุ ( 27) 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

 

หนวํยงานทีร่บัผดิชอบ 
  2561    2562   2563 2564 

17 อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนตามโครงการ
พระราชด าริ  บ๎านสงเปลือย หมูํที่ 16 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชนรูจ๎ัก
ป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านสงเปลือย หมู ํ16  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย(สถ. ) 

18 อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนตามโครงการ
พระราชด าริ  บ๎านสงเปลือย หมูํที่ 19 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชนรูจ๎ัก
ป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านสงเปลือย หมู ํ19  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย 

( สถ. ) 
19 อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน า

เยาวชน To BE NUMBER ONE สูํ
ความเป็นหนึ่ง บ๎านสงเปลือย หมูํที ่1 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชนรูจ๎ัก
ป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านสงเปลือย หมู ํ1  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย 

( สถ. ) 
20 อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน า

เยาวชน To BE NUMBER ONE สูํ
ความเป็นหนึ่ง บ๎านเสอเพลอ หมูํที ่2 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชนรูจ๎ัก
ป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านเสอเพลอ หมู ํ2  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย 

( สถ. ) 

ผ. 02 
รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 
ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  
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 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่  4/2/1,4,     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ที ่5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
1.แผนงาน   สาธารณสขุ ( รพสต. สงเปลอืย     27      โครงการ  )   

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

 

หนวํยงานทีร่บัผดิชอบ 
  2561    2562   2563 2564 

21 อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน 
To BE NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่ง 
บ๎านโนนขี้เหล็ก หมูํที่ 4 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านโนนขี้เหล็ก หมูํ 4  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย 

( สถ. ) 
22 อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน 

To BE NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่ง 
บ๎านโนนสวรรค๑ หมูํที ่7 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านโนนสวรรค๑ หมู ํ7  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย 

( สถ. ) 
23 อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน 

To BE NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่ง 
บ๎านสงเปลือย หมูํที ่9 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านสงเปลือย หมู ํ9  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย( สถ. ) 

 
24 อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน 

To BE NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่ง 
บ๎านดงสามสิบ หมูํที ่12 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านดงสามสิบ หมู ํ12  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย( สถ. ) 

ผ. 02 รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  
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 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่ 4/2/1,4,     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ที่ 5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
1.แผนงาน   สาธารณสขุ ( รพสต. สงเปลอืย     27      โครงการ  )   

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

 

หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561    2562   2563 2564 

25 อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน 
To BE NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่ง 
บ๎านหนองนาค า หมูํที่ 14 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านหนองนาค า หมูํ 14  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย 

( สถ. ) 
 

26 อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน 
To BE NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่ง 
บ๎านสงเปลือย หมูํที ่16 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านสงเปลือย หมู ํ16  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย 

( สถ. ) 
27 อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน 

To BE NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่ง 
บ๎านสงเปลือย หมูํที ่19 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านสงเปลือย หมู ํ19  

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.สงเปลือย 

( สถ. ) 
 

 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3   (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  
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 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่  4/2/1,4   ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ที่ 5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
1.แผนงาน   สาธารณสขุ ( รพสต. ทองอนิทร๑     30      โครงการ  )   

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

 

หนวํยงานทีร่บัผดิชอบ 
  2561    2562   2563 2564 

28   อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านเหลํากลว๎ย หมูํที่ 3 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านเหลํากลว๎ย หมูํที่ 3 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑( สถ. ) 

29 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านทองอินทร๑ หมูํที ่5 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านทองอินทร๑ หมูํที ่5 

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
30 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช

ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านสวนมอญ หมูํที่ 6 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านสวนมอญ หมูํที่ 6 

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
31  อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช

ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านโคกศรีส าราญ หมูํที่ 8 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านโคกศรีส าราญ ม.8 

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑( สถ. ) 

 

ผ. 02 รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  
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 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่ 4/2/1,4     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ที่ 5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
1.แผนงาน   สาธารณสขุ ( รพสต. ทองอนิทร๑      30     โครงการ  )   

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั  (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

 

หนวํยงานทีร่บัผดิชอบ 
  2561    2562   2563 2564 

32   อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านโนนศรีสมพร หมูํที่ 10 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านโนนศรีสมพร ม.10 

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑( สถ. ) 

33 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านวังหน๎าผา หมูํที ่11 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านวังหน๎าผา หมูํที ่11 

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑( สถ. ) 

34 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านทองอินทร๑ หมูํที ่13 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านทองอินทร๑  ม. 13 

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
35  อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช

ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านโคกศรีส าราญ หมูํที่ 15 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านโคกศรีส าราญ     

ม.15 

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 

ผ. 02 รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  
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 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่  4/2/1,4     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ที ่5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
1.แผนงาน   สาธารณสขุ ( รพสต. ทองอนิทร๑      30     โครงการ  )    

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

 

หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561    2562   2563 2564 

36 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านโคกศรีส าราญ หมูํที่ 17 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านโคกศรีส าราญ     

ม.17 

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
 

37 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จยาํ ตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม   
บ๎านวังหน๎าผา หมูํที ่18 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านโคกศรีส าราญ     

ม.18 

-  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
 

38 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
บ๎านเหลํากลว๎ย    หมูํที่ 3 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านเหลํากลว๎ย 
หมูํที่ 3 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
 

ผ. 02 รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  
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 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่  4/2/1,4     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ที ่5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
1.แผนงาน   สาธารณสขุ ( รพสต. ทองอนิทร๑      30     โครงการ  )  

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

 

หนวํยงานทีร่บัผดิชอบ 
  2561    2562   2563 2564 

39 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
บ๎านทองอินทร๑ หมูํที ่5 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชนรูจ๎ัก
ป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านทองอินทร๑ หมูํที ่5 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
40 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
บ๎านสวนมอญ หมูํที่ 6 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชนรูจ๎ัก
ป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านสวนมอญ หมูํที่ 6 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑( ( สถ. ) 

41 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
บ๎านโคกศรีส าราญ หมูํที่ 8 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชนรูจ๎ัก
ป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านโคกศรีส าราญ ม.8 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑( ( สถ. ) 

 
42 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
บ๎านโนนศรีสมพร หมูํที่ 10 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชนรูจ๎ัก
ป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านโนนศรีสมพร ม.10 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑( สถ. ) 

ผ. 02 รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  
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 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่ 4/2/1,4   ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ที่ 5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
1.แผนงาน   สาธารณสขุ ( รพสต. ทองอนิทร๑      30     โครงการ  )    

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

 

หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561    2562   2563 2564 

43  อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ๎านวังหน๎าผา หมูํที ่11 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชนรูจ๎ัก
ป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านวังหน๎าผา หมูํที ่11 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
44 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ๎านทองอินทร๑ หมูํที ่13 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชนรูจ๎ัก
ป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านทองอินทร๑  ม.13 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
45  อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
  บ๎านโคกศรีส าราญ หมูํที่ 15 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชนรูจ๎ัก
ป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านโคกศรีส าราญ  
หมูํที่ 15 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
46  อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
บ๎านโคกศรีส าราญ หมูํที่ 17 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชนรูจ๎ัก
ป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านโคกศรีส าราญ  
หมูํที่ 17 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 

ผ. 02 รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  
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 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่ 4/2/1,4     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ที่ 5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
1.แผนงาน   สาธารณสขุ ( รพสต. ทองอนิทร๑      30     โครงการ  )   

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

 

หนวํยงานทีร่บัผดิชอบ 
  2561    2562   2563 2564 

47 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ๎านวังหน๎าผา หมูํที ่18 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านวังหน๎าผา หมูํที ่18 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
48 อุดหนุนโครงการสํงเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  บ๎านเหลํากล๎วย หมูํที ่3 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านเหลํากลว๎ย 
หมูํที่ 3 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
49 อุดหนุนโครงการสํงเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  บ๎านทองอินทร๑ หมูํที่ 5 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านทองอินทร๑ หมูํที ่5 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑( สถ. ) 

50 อุดหนุนโครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  บ๎านสวนมอญ หมูํที ่6 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านสวนมอญ หมูํที่ 6 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑( สถ.) 

 

ผ. 02 
รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 
ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  
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 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยุทธ๑ที่ 4/2/1,4     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร๑ที่  1 /4  แนวทางการพัฒนา  ที่ 5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
1.แผนงาน   สาธารณสขุ ( รพสต. ทองอนิทร๑      30     โครงการ  )   

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561    2562   2563 2564 

51 อุดหนุนโครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  บ๎านโคกศรีส าราญ หมูํที ่8 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

บ๎านโคกศรีส าราญ    

หมูํที่ 8 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
52 อุดหนุนโครงการสํงเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บา๎นโนนศรีสมพร หมูํที่ 10 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านโนนศรีสมพร     
หมูํที่ 10 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
53 อุดหนุนโครงการสํงเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บา๎นวังหน๎าผา หมูํที ่11 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านวังหน๎าผา หมูํที ่11 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
54 อุดหนุนโครงการสํงเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  บ๎านทองอินทร๑ หมูํที่ 13 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านทองอินทร๑  ม.13 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
 

ผ. 02 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  
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 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยทุธศาสตร๑ที่  1/2/3   กลยทุธ๑ที ่ 4/2/1,4   ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร๑ที ่ 1 /4  แนวทางการพฒันา  ที ่5 /5,6,7  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมสีขุภาพอนามยัทีด่ี 
1.แผนงาน   สาธารณสขุ ( รพสต. ทองอนิทร๑      30     โครงการ  )    

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํ
จะได๎รบั 

 

หนวํยงานทีร่บัผดิชอบ 
  2561    2562   2563 2564 

55 อุดหนุน โครงการสํงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัแมแํละเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บา๎นโคกศรีส าราญ หมูํที ่
15 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านโคกศรีส าราญ  
หมูํที่ 15 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
 

56  อุดหนุนโครงการสํงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัแมแํละเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บา๎นโคกศรีส าราญ  
หมูํที่ 17 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน  
บ๎านโคกศรีส าราญ  
หมูํที่ 17 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑ 

( สถ. ) 
57 อุดหนุนโครงการสํงเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  บ๎านวังหนา๎ผา  หมูํที ่18 
 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านวังหน๎าผา  หมูํที่ 
18 

-  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

งานสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 

(รบ.ข๎อ 22 (1) 
รพ.สต.ทองอินทร๑( สถ. ) 

 

ผ. 02 
รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 
ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  
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 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยทุธศาสตร๑ที่  3   กลยทุธ๑ที ่ 2  ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที ่ 5  แนวทางการพฒันา  ที่ 1,2  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.4 กลยทุธ๑ดา๎นการการสงํเสรมิสนบัสนนุการอนรุกัษ๑ประเพณแีละวฒันธรรมทอ๎งถิน่ 
1.แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (  1  )    รวม    1    โครงการ 
 
 
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํ
จะไดร๎บั 

 

หนวํยงานทีร่บัผดิชอบ 
  2561    2562   2563 2564 

1 อุดหนุนโครงการประเพณี
สงกรานต๑รดน้ าด าหัวผูส๎ูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีในท๎องถิ่น 

อุดหนุนให๎แกํ
คณะกรรมการ
หมูํบ๎านในเขตต าบล
เสอเพลอท้ัง 19 
หมูํบ๎าน 
 

-  100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
เข๎าใจในการ
อนุรักษ๑วัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

อนุรักษ๑
วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท๎องถิ่น 

กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

 
 
 
 
 
 

ผ. 02 
รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 
ส าหรับ อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค๑กรประชาชน  
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 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่ 5  กลยุทธ๑ที่ 1,2,3     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่ 2   แนวทางการพัฒนา ที่ 1,2,3,4 
 ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การบรหิารจดัการและอนรุกัษ๑ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎ม  4.1 กลยทุธ๑ดา๎นการปรบัปรงุและบ ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎ม 

 1.1 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา    (5)   รวม   5  โครงการ 
 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั  (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

1 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑หนองสาคร   
บ๎านสงเปลือย ม.9 

เพื่อคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี
ภายในหมูบํ๎าน 

ลูํวิ่ง คสล. อุปกรณ๑ออก

ก าลังกาย ศาลาพักผํอน 

ปลูกต๎นไม๎ ปรับปรุงภูมิ

ทัศน๑โดยรอบ 

- 

 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 

ร๎อยละของจ านวน

ประชาชนที่ใช๎

ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 

มีอนามัยและ

สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 
ร.ข๎อ22 (1) 

2 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑หนองขี้ผุ  
บ๎านโนนสวรรค๑ ม.7  

เพื่อคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี
ภายในหมูบํ๎าน 

ลูํวิ่ง คสล. อุปกรณ๑ออก

ก าลังกาย ศาลาพักผํอน 

ปลูกต๎นไม๎ ปรับปรุงภูมิ

ทัศน๑โดยรอบ 

- 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

ร๎อยละของจ านวน

ประชาชนที่ใช๎

ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 

มีอนามัยและ

สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 
ร.ข๎อ22 (1) 

3 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑อํางเก็บน้ าโปรํงหินเหล็กไฟ
บ๎านทองอินทร๑ ม.5,13 

เพื่อคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี
ภายในหมูบํ๎าน 

ลูํวิ่ง คสล. อุปกรณ๑ออก

ก าลังกาย ศาลาพักผํอน 

ปลูกต๎นไม๎ ปรับปรุงภูมิ

ทัศน๑โดยรอบ 

- 

 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 

ร๎อยละของจ านวน

ประชาชนที่ใช๎

ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 

มีอนามัยและ

สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

ร.ข๎อ22 (1) 

 

ผ. 05 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แก๎ไข เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉ.3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด / ของกรม / กระทรวงอื่นๆ  
ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
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ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่ 5  กลยุทธ๑ที่ 1,2,3     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่ 2   แนวทางการพัฒนา ที่ 1,2,3,4 
ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การบรหิารจดัการและอนรุกัษ๑ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎ม  4.1 กลยทุธ๑ดา๎นการปรบัปรงุและบ ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎ม 

 1.1 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา     (5) 
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั  (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

4 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑หนองน้ ากิน  
บ๎านเสอเพลอ ม. 2 

เพื่อคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี
ภายในหมูบํ๎าน 

ลูํวิ่ง คสล. อุปกรณ๑ออก

ก าลังกาย ศาลาพักผํอน 

ปลูกต๎นไม๎ ปรับปรุงภูมิ

ทัศน๑โดยรอบ 

- 

 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 

ร๎อยละของจ านวน

ประชาชนที่ใช๎

ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 

มีอนามัยและ

สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 
ร.ข๎อ22 (1) 

5 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑หนองนาค า ม.14 
 

เพื่อคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี
ภายในหมูบํ๎าน 

ลูํวิ่ง คสล. อุปกรณ๑ออก

ก าลังกาย ศาลาพักผํอน 

ปลูกต๎นไม๎ ปรับปรุงภูมิ

ทัศน๑โดยรอบ 

- 

 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 

ร๎อยละของจ านวน

ประชาชนที่ใช๎

ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 

มีอนามัยและ

สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 
ร.ข๎อ22 (1) 

รวม 
 

จ านวน  5  โครงการ 
 

 
- 

 

- 
- 

 

45,000,000 45,000,000 45,000,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 
 

ผ. 05 

(ลงช่ือ)                                              ผู๎รับรองข๎อมูล 

            ( นายเกรียงไกร  จลุทองภิพัฒน๑ ) 

                  ผู๎อ านวยการกองชําง 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แก๎ไข เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3 / 2561 ) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด / ของกรม / กระทรวงอื่นๆ 
ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
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ที่ 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561    2562   2563 2564 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ๑ คอมพิวเตอร๑ เพื่อจัดให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎

ท่ีเพียงพอแกํการปฏิบัติงาน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๏ตบุ๏ก 

ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน  1  เครื่อง (ตามเกณฑ๑

ราคากลางกระทรวงดิจิทัล  

ปี 2561) 

 

-  21,000 - - ส านักปลัด 
รบ. ข๎อ 22 (1) 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ๑ ส านักงาน น่ังท างาน/ปฏิบัติงาน โต๏ะท างานแบบเหล็กขนาด 
 5 ฟุต + เก๎าอี้ 
  จ านวน 1 ชุด 

(จัดซ้ือราคาตามท๎องตลาดโดย
ประหยัด) 

 

-  10,000 - - ส านักปลัด 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ๑ ส านักงาน น่ังท างาน/ปฏิบัติงาน โต๏ะท างานแบบเหล็กขนาด 
4 ฟุต + เก๎าอี้ 
  จ านวน 2 ชุด 

(จัดซ้ือราคาตามท๎องตลาดโดย
ประหยัด) 

 

-  13,000 - - ส านักปลัด 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

ผ. 08 รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ๑ 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3   (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
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ที่ 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561    2562   2563 2564 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ๑ ส านักงาน เพื่อจัดให๎มีตู๎ส าหรับจัดเก็บ

เอกสาร  และงานตํางๆ 

ตู๎บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต 

 จ านวน 1 ตู๎ พร๎อมขารอง  

(จัดซ้ือราคาตามท๎องตลาด 

โดยประหยัด) 

 

-  5,500 - - ส านักปลัด 

รบ.ข๎อ 22 (1) 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑อื่นๆ เพื่อจัดท าซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติ ซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติ จ านวน  3 ซ๎ุม 

250 x 460 ซม. 

(จัดซ้ือราคาตามท๎องตลาด 

โดยประหยัด) 

-  150,000 - - ส านักปลัด 

 รบ.ข๎อ 22 (1) 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ๑ ยานพาหนะและ
ขนสํง 

ใช๎ในงานราชการภารกิจเพื่อ
บริการและอ านวยความสะ
ดวดส าหรับประชาชนในงาน
ราชการท่ัวไป 

รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 3 ตัน  
6 ล๎อ ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ า

กวํา 3,000 ซีซี 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 61) 

 

-  1,075,000 - - ส านักปลัด 

 รบ.ข๎อ 22 (1) 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ๑ ส านักงาน เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การให๎บริการประชาชน 

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 36 น้ิว 

3 ขา (พัดลมขนาดใหญํ ) 

จ านวน  10 ตัว 

(จัดซ้ือราคาตามท๎องตลาด 

โดยประหยัด) 

-  50,000  - - ส านักปลัด 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

ผ. 08 รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ๑ 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3   (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
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ที่ 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561    2562   2563 2564 

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ๑ ส านักงาน 

บริการประชาชน 

พัดลมติดผนัง  ขนาดไมํน๎อยกวํา 
 18 น้ิว  จ านวน 2 ตัว  

(จัดซ้ือราคาตามท๎องตลาด 
โดยประหยัด) 

-  3,000 - - ส านักปลัด 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ๑ ส านักงาน เพื่อจัดให๎มีตู๎ส าหรับ

จัดเก็บเอกสาร  และ

งานตํางๆ 

ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 

จ านวน 1 หลัง 

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 61) 

 

-  5,500 - - ส านักปลัด 

รบ.ข๎อ 22 (1) 

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ๑ ส านักงาน 
เพื่อติดตั้งห๎องประชุม
เพื่อบริการประชาชน 

พัดลมติดเพดาน ขนาดไมํน๎อยกวํา 
 48 น้ิว  จ านวน 8  ตัว 

(จัดซ้ือราคาตามท๎องตลาดโดยประหยัด) 
 

-  16,000 - - ส านักปลัด 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ๑ การเกษตร เพื่อใช๎ในการออกพํน

หมอกควันป้องกันยุํง

ลายภายในพื้นท่ีต าบล 

เครื่องพํนหมอกควัน ปริมาณการฉีดพํน
น้ ายา ไมํน๎อยกวํา 40 ลิตรตํอชม. ถังบรรจุ
น้ ายาไมํน๎อยกวํา 6 ลิตร ก าลังเครื่องยนต๑
ไมํน๎อยกวํา 25 แรงม๎า จ านวน 2 เครื่อง 

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 61) 

-  118,000 - - ส านักปลัด 
งานสาธารณสุข 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ๑ คอมพิวเตอร๑ ส ารองไฟฟ้า เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  
จ านวน  2  เครื่อง 

(ตามเกณฑ๑ราคากลางกระทรวงดิจิทัล  
ปี 2561) 

-  5,000 - - กองคลัง 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

 

ผ. 08 
รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ๑ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 
องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
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ที่ 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561    2562   2563 2564 

13 การศึกษา ครุภัณฑ๑ คอมพิวเตอร๑ เพื่อจัดให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎

ท่ีเพียงพอแกํการปฏิบัติงาน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ตั้งโต๏ะ ส าหรับงาน

ประมวลผลจ านวน 1 เครื่อง(ตามเกณฑ๑

ราคากลางกระทรวงดิจิทัล ปี 2561) 

-  22,000 - - กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

 

14 การศึกษา ครุภัณฑ๑ คอมพิวเตอร๑ ส ารองไฟฟ้า เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  
จ านวน  1  เครื่อง 

(ตามเกณฑ๑ราคากลางกระทรวงดิจิทัล  
ปี 2561) 

-  2,500 - - กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

 

15 การศึกษา ครุภัณฑ๑ ส านักงาน ใช๎ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก/ เพื่อ
เป็นโต๏ะรับประทานอาหาร

ภายใน ศพด. 

โต๏ะอนุบาลพร๎อมม๎าน่ัง  
จ านวน 25 ชุด  

(จัดซ้ือราคาตามท๎องตลาดโดยประหยัด) 

-  62,500 - - กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

 

16 การศึกษา ครุภัณฑ๑ ส านักงาน เพื่อใช๎ส าหรับการปฏิบัติ
ราชการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

โต๏ะท างานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร๎อม
เก๎าอื้ จ านวน 6 ชุด 

(จัดซ้ือราคาตามท๎องตลาดโดยประหยัด) 

-  39,000 - - กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

 

17 การศึกษา ครุภัณฑ๑ ส านักงาน เครื่องปรับอากาศเพื่อใช๎ใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

บ๎านทองอินทร๑ 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU 
จ านวน 1 เครื่อง  

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 61 ) 

-  28,600 - - กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

 

18 การศึกษา ครุภัณฑ๑ ส านักงาน เพื่อใช๎ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ท้ัง 4 ศูนย๑ 

 

พัดลมติดผนัง  ขนาดไมํน๎อยกวํา 
 18 น้ิว  จ านวน 23  ตัว 

(จัดซ้ือราคาตามท๎องตลาดโดยประหยัด) 

-  35,000 - - กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

ผ. 08 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ๑ 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
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ที่ 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561    2562   2563 2564 

19 การศึกษา ครุภัณฑ๑ ส านักงาน เครื่องปรับอากาศเพื่อใช๎ใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

บ๎านทองอินทร๑ 
 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU จ านวน 2 
เครื่อง  

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 61 ) 

-  64,800 - - กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

 

20 การศึกษา ครุภัณฑ๑ ส านักงาน เพื่อใช๎จัดเก็บแฟ้มเอกสารของ 

ศพด. ทั้ง 4 ศูนย๑ 

ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 

จ านวน 4 หลัง 

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 61 ) 

-  22,000 - - กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

 

21 การศึกษา ครุภัณฑ๑ ส านักงาน เพื่อใช๎จัดเก็บแฟ้มเอกสารของ 

ศพด. ทั้ง 4 ศูนย๑ 

ตูเ๎ก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  

2 บาน พร๎อมฐาน จ านวน 6  หลัง 

(จัดซื้อราคาตามท๎องตลาดโดยประหยัด) 

-  33,000 - - กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

 

22 การศึกษา ครุภัณฑ๑ ส านักงาน เครื่องปรับอากาศเพื่อใช๎ใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

วัดศิริชัยเจริญ 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU จ านวน 3 
เครื่อง  

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 61) 

-  97,200 - - กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

 
23 การศึกษา ครุภัณฑ๑ ส านักงาน เครื่องปรับอากาศเพื่อใช๎ใน

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านโคกศรีส าราญ 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU จ านวน 2 
เครื่อง  

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 61) 

-  64,800 - - กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

 
24 การศึกษา ครุภัณฑ๑ ส านักงาน เครื่องปรับอากาศเพื่อใช๎ใน

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดใหมํสงเปลือย  

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU จ านวน 1 
เครื่อง  

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 61) 

-  32,400 - - กองการศึกษา 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

 
25 การศึกษา ครุภัณฑ๑ ส านักงาน เพื่อใช๎ในส านักงานตัดหญ๎า

รอบบริเวณส านักงาน 
 

เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็งแบบสายสะพาย 
เครื่องยนต๑ขนาดไมํน๎อยกวาํ1.4 แรงม๎า จ านวน 1 

เตรื่อง (ตามราคามาตราครุภัณฑ๑ 61 ) 

-  9,500 - - รักษาควาสงบฯ 
รบ.ข๎อ 22 (1) 

ผ. 08 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ๑ 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
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เพิม่เตมิ 

 

 

 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  6   กลยุทธ๑ที่ 1,2,3,4  ยุทธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี 2  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม    2.6  กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุชมุชนเขม็แข็งปลอดยาเสพตดิ และความปลอดภยัในชวีติและทรพัย๑สนิ 
2.6 แผนงาน   สาธารณสขุ  ( 1 )      รวม  1 โครงการ 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     
(KPI) 

ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการสัตว๑ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า
ตามพระปณิธาน ศ ดร. 
สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟ้า
จุฬาภรณ๑วลยัลักษณ๑อัครราช 
กุมาร ี
 
 

เพื่อป้องกันโรคระบาด 
พิษสุนัขบ๎า ในพื้นที ่

พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 
 

100,000  100,000 100,000 100,000 ร๎อยละอตัรา
ของโรค
ระบาดในเขต
พื้นที่ลดลง 

ป้องกันโรค
ระบาดในพ้ืนท่ี 

กองการเกษตร 
ร.ข๎อ 21 

(แก๎ไขแผนงาน) 
 

 
 

 

 
 
 
 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 

ผ.01 



 
 

 

เพิม่เตมิ 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  6  กลยุทธ๑ที่   1,4      ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี   5,7 
ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  การบรหิารการจดัการบา๎นเมอืงทีด่ ี และเทคโนโลยสีารสนเทศ     5.1   กลยทุธ๑การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการบา๎นเมอืงทีด่ี 
5.1 แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป   ( 1 )       รวม    1  โครงการ 
 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมสมัมนา
และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทฺธิภาพการ
บริหารจดัการและพัฒนา
เจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น  
 
 
 

1.เพื่อให๎คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
ข๎าราชการพนักงานได๎
เพิ่มพูนความรูม๎ี
ประสบการณ๑น ามา
พัฒนาตนเอง 
2.เพื่อสร๎างวิสัยทัศน๑ทีด่ี
และขวัญก าลังใจ 
3.เพื่อพัฒนาองค๑กรให๎
เป็นองค๑การแหํงการ
พัฒนาเชิงภูมิปัญญา
สร๎างนวัตกรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม ฯลฯ 

จัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
อาทิ คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
สํวนต าบล พนักงานจ๎าง
และผูเ๎กี่ยวข๎อง 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 500,000 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 

500,000 
 

ร๎อยละของ
พนักงานมีความรู๎
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 
 

ผู๎บริหาร 
สมาชิก 
ข๎าราชการและ
พนักงาน
ท๎องถิ่นมี
ความรู๎และมี
ประสบการณ๑
น ามาพัฒนา
ตนเองและ
พัฒนา
ระบบงาน
ราชการ ฯลฯ 

ส านักปลดั 
รบ.ข๎อ 21  

 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 แก๎ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561 ) 

ส าหรับ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 

ผ.01 
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   สํวนที่ 4   การติดตามและประเมินผล       

 1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น นั้น  จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต๎องติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 
6  ข๎อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2)         พ.ศ. 2559
ข๎อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559     
ข๎อ 13  และในการประเมินแผนนั้น  จะต๎อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา ตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพ่ือสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  แจ๎งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797    ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ตามหลักเกณฑ๑ 
แนวทาง รายละเอียด อ่ืนๆ ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น         
ข๎อ 7. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548  (แก๎ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)  

เป็นแบบที่ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ๑ที่
ก าหนดไว๎  ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน (60วัน) นับตั้งแตํ
วันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   
( รายละเอียด ตามเอกสาร แนบท๎าย ภาคผนวก ก. ) 

2. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น  จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต๎องติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548    
หมวด  6  ข๎อ 29   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2)        
พ.ศ. 2559  ข๎อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2559  ข๎อ 13  และในการประเมินแผนนั้น  จะต๎องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพ่ือสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  ของอค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  แจ๎งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797   ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ตามหลักเกณฑ๑ 
แนวทาง รายละเอียด อ่ืนๆ ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น         
ข๎อ 7. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548  (แก๎ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) เป็นแบบที่ก าหนดให๎
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎  ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการ 
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน (60วัน) นับตั้งแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย   
มีรายละเอียด  ดังนี้ 

2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   
(รายละเอียด ตามเอกสาร แนบท๎าย ภาคผนวก ข. ) 

๓. สรปุผลการพัฒนาท๎องถิน่ในภาพรวม 
๓.๑ การวดัผลในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 
 (๑) การวดัผลในเชงิปรมิาณ 

ตามที่ องค๑การบริหารสํวนต าบล  ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมา  เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค๑การบริหารสํวนต าบล  ให๎บรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  
ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น จะต๎องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด  6  ข๎อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   ข๎อ 13  

         โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  เป็นผู๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           
ซึ่งคณะกรรมการ  จะต๎องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น  
เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น เสนอตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให๎ประชาชน ในทอ๎งถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎อง
ปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลา  ไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายใน เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม 
ของทุกปี 

  โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797    

        ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา       
ด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ตามหลักเกณฑ๑ 
แนวทาง รายละเอียด อ่ืนๆ ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น         
ข๎อ 7. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548  (แก๎ไขเพ่ิมเติม  ฉบั บที่ 2 พ.ศ.2559) เป็นแบบที่ก าหนดให๎
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎  ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน (60วัน) นับตั้งแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย  



 
 

 
-49- 

 
การตดิตามและประเมนิผลดว๎ยระบบ e-plan   
(๒) การวดัผลในเชงิคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  ใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค๑การบริหารสํวนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค๑การบริหารสํวนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการให๎บริกา 

๔. ข๎อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาท๎องถิน่ในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสูํอนาคต 

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลําช๎า เพราะการด าเนินงานตํางๆ ขององค๑กรปกครองสํวนต๎องผํานกระบวนการหลาย    
    ขั้นตอน สลับสับซ๎อน ซึ่งในการจัดท าแผนเพ่ิมเติมแผนพัฒนา ฯ ตามระเบียบ องค๑การบริหารสํวนต าบลต๎องผําน  
    ความเห็นชอบของสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลกํอน  (ตามกฎหมายจัดตั้งและต๎องอยูํในสมัยประชุม ถ๎าไมํมีสมัย 
    ก็ต๎องขอผู๎มีอ านาจ ในการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ แตํละครั้ง ท าให๎การด าเนินการแก๎ไขปัญหาเกิดความลําช๎า 
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนํายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุํงยากมากข้ึน ในขณะที่ปัญหาในเขตพ้ืนที่   
    จ านวนมาก  แตํงบประมาณมีจ านวนจ ากัด สํงผลให๎จ านวนผู๎เข๎ารํวมประชุมประชาคมแผนฯ ในอนาคตลดลง 
๓. ปัญหาอาจไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางตรงจุด  เพราะข๎อจ ากัดของระเบียบกฎหมาย  ที่ท าได๎ยากและในบางเรื่องที่ 
    ประชาชนต๎องการ  ไมํใชํอ านาจหน๎าที่ ของ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจที่จะสามารถด าเนินการได๎ สํงผลให๎ 
    ปัญหานั้นไมํได๎รับการแก๎ไข ซึ่งจะมีผลกระทบในอนาคต  

๔.๒ ข๎อสงัเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน    
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี เทําท่ีสามารถด าเนินการได๎ 
๓)  ควรเรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย  ให๎สามารถด าเนินการได๎ใน

ปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค๑การบริหารสํวนต าบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตํละด๎านที่จะต๎อง

ด าเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจํายรายการใหมํที่มีแนวโน๎มเพ่ิมจ านวนขึ้นทุกปี (ค านึงถึง
สถานะทางการคลัง ตนเป็นหลัก) 
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1. กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 

การน าแผนไปสูํการปฏิบัติ  การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ จะต๎อง

ด าเนินการตํอเนื่องจากขั้นตอนอนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  กลําวคือเมื่อผู๎บริหารประกาศใช๎แผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี  และได๎จัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีแล๎ว  หนํวยงานเป็นผู๎น าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติ  เพ่ือให๎

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ สอดคล๎องเชื่อมโยงกับแผนมหาภาค 

     1.ความหมาย 

 การน าแผนไปสูํการปฏิบัติ 

เป็นการน าโครงการ / กิจกรรม  ที่ได๎ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี ไปด าเนินการให๎บรรลุตามเป้าหมายโดยต๎อง
ก าหนดองค๑กรที่รับผิดชอบ  และวิธีการด าเนินการ 

      การติดตาม (Monitoring) 

เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการด าเนินการของแผนงาน / โครงการ  ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี วําได๎ปฏิบัติตาม

ขั้นตอน / กิจกรรม  ที่ก าหนดไว๎ในแผนงาน / โครงการ  หรือไมํ มีการใช๎ทรัพยากรตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพหรือไมํ  และ

อยูํในระยะเวลา  งบประมาณที่ใช๎ในการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ 

     การประเมินผล (Evaluation) 

  เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ  แผนงาน / โครงการ  ที่น าไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค๑หรือไมํ  

การประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี จ าเป็นต๎องมีเกณฑ๑มาตรฐาน (Standard criteria) และ ตัวชี้วัด (Indicators) 

เพ่ือใช๎เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให๎เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  โดยประกอบด๎ วยเกณฑ๑ที่

ส าคัญ ใน 2 ระดับ  คือเกณฑ๑การประเมินหนํวยงาน และเกณฑ๑การประเมินโครงการและพิจารณาบํงชี้ให๎ทราบ ทั้งจุดเดํนหรือ

จุดด๎อย ของงาน/โครงการ  อยํางมีระบบแล๎วตัดสินใจ วําจะปรับปรุงแก๎ไขงานโครงการนั้น  เพ่ือการด าเนินการตํอไปหรือยุติ

การด าเนินงานโครงการ นั้น   

  รูปแบบแผนที่จะใช๎ในการประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบวําการด าเนินกิจกรรม / โครงการอยูํภายใต๎ระยะเวลาและ

งบประมาณที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  และผลการด าเนิน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎หรือไมํ โดยการติดตามเป็นการ

ตรวจสอบระหวํางการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการ  ในขณะที่ท าการประเมินผล เป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง 

เมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล๎วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค๑ท่ีได๎ตั้งไว๎   
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2. องค๑กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  ได๎มีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ค าสั่งที่ 

574/2559  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ.  2548 ข๎อ 38 

เพ่ือเป็นคณะกรรมการ รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาฯ    ประกอบด๎วย 

  1.  นายสุรชาติ  ขนันทอง            ผู้แทน ส.อบต.    ประธานกรรมการ 

  2.  นายวิเชียร  มาวิเศษ    ผู้แทน ส.อบต.         กรรมการ 

  3.  นายอนงค์ เหง้าพรหมมินทร์  ผู้แทน ส.อบต.       กรรมการ 

 4.  นายหนูพัน  นามคุณ   ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 

 5.  นายชูศักดิ์  แสนเสนา   ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 

 6.  นางสุตาภัทร  จันทิมี   ผู้แทนหน่วยงาน (ผอ.รพสต.สงเปลือยฯ)  กรรมการ 

 7.  นายชาญชัย  ศรีประเสริฐ  ผู้แทนหน่วยงาน (หัวหน้าศูนย์กศน.ต าบลฯ)  กรรมการ 

 8.  นายศุภร  บุญราช   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ   

 9.  นายรุ่งลัดดา  ผิวทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

 10.  ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสกาว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  กรรมการ 

 11. นางอุไรวรรณ  ประโกสันตัง   หัวหน้าส านักปลัด           กรรมการ/ เลขานุการ 

 12. นางสาววชัราภรณ์  ประทุมพงษ์ นักวิเคราะห์ฯ           ผู้ช่วยเลขานุการ 

 13. นางวารี  เหมะเทวัญ   จนท.วิเคราะห์               ผู้ช่วยเลขานุการ  

 14. นางสาววชิุฎา  วงษ์หงษ์สา  ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ             ผู้ช่วยเลขานุการ  
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              โดยให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  มีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ 

     (1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

       (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

     (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือให๎

ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี  

ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 

      (4) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

   3. ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผล  

     -   วิธีการน าแผนไปสูํการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี 

          -  ก าหนดให๎กองงาน/สํวนงาน ตํางๆ  ที่รับผิดชอบให๎ด าเนินการ ตามแผนงาน / โครงการ   

             ที่ได๎รับงบประมาณรายจํายประจ าปี         

-  วิธีการติดตามผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ 

(1 )   การก าหนดหนํวยงานรับผิดชอบ  องค๑กรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

                   ซึ่งอาจจะแตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงาน 

( 2 )  วิธีการประเมินผลระดับความส าเร็จและล๎มเหลวของแผนงาน /โครงการ มี 3 ระดับ   คือ 

              (2.1) ผลผลิต  เป็นการพิจารณา  ปริมาณ  เวลา  งบประมาณ  คุณภาพ  และความ พึงพอใจ 

(2.2) ผลลัพธ๑  ผลที่เกิดจากผลผลิต  ซึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล๎มเหลว 

                    ของผลลัพธ๑ของแผนงาน / โครงการ  เป็นการพิจารณาถึงการให๎ประโยชน๑และความค๎ุมคํา 

                    ของโครงการ 

(2.3) ผลลัพธ๑สุดท๎าย  ผลของโครงการแตํละโครงการ  ควรบรรลุผลลัพธ๑สุดท๎าย  ซึ่งเป็นผลที่กํอให๎ 
        เกิดประโยชน๑ตํอสํวนรวม   

       4. การก าหนดห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา- 

ท๎องถิ่นสี่ปี  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นตํอสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  ผู๎บริหาร  คณะกรรมการพัฒนา

ท๎องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน   
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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เสอเพลอ  ได๎ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  ดังนี้ 

1. องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค๑การบริหาร
สํวนต าบลเสอเพลอ 

2. ให๎ทุกสํวนราชการ (กองงาน/งาน)  รายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนงาน / โครงการที่ตั้งไว๎เป็นรายชํวง  
ก าหนดไว๎  2  ชํวง  ในรอบปี คือ 

 ชํวง ที่ 1   ( ตุลาคม –  มีนาคม)     รายงานผล   ภายในเมษายน 

  ชํวง ที่ 2  ( เมษายน –กันยายน )    รายงานผล   ภายในตุลาคม 

  น าผลการด าเนินงานในแผนพัฒนาท๎องถิ่น ปีที่ด าเนินการ  น าสรุปโครงการที่ด าเนินการจริงจากโครงการ

ที่ตั้งไว๎ในแผนวํามีการด าเนินการจริงก่ีโครงการและคิดเป็นร๎อยละเทําไร ของจ านวนโครงการในแผนพัฒนาฯทั้งหมด

ที่ได๎วางไว๎ 

3. ให๎มีการส ารวจแบบประเมินความพ่ึงพอใจ ตํอผลการด าเนินงานของประชาชน  ในเขตองค๑การบริหารสํวน - 
     ต าบลเสอเพลอ  

4. ประกาศองค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ   เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  
      องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  ภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคม  ของทุกปี  

5. จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ทุกปี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ก. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

              ขององค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ  ใชต๎ามแบบตวัอยาํง กรมสงํเสริมฯ  มรีายละเอียดดงันี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15 
๓. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  65 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (๑๐) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (๑๐) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์  (๕) 
   3.5 กลยุทธ ์ (๕) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (๕) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (๕) 
   3.8 แผนงาน  (๕) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (๕) 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ  (๕) 

รวม ๑๐๐ 
                                                    

 

 

 



 
 

 
          ข.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี    

          ขององค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ  ใชต๎ามแบบตวัอยาํง กรมสงํเสริมฯ  มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5.โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณ          ได้ถูกต้อง  (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (๕) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (๕) 
   5.6 โครงการมีความสอดคล้อกับ Thailand 4.0  (๕) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (๕) 
   5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตห้ลัก

ประชารัฐ  
(๕) 

   5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  (๕) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 
   5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ (๕) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวม ๑๐๐ 

 

 

 
 



 
 

 

ค.รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


