
 
 

 

    
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   
( พ.ศ. 2561 – 2564 )   

เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่1 ( ครัง้ที ่1 / 2562 ) 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

(ข้อ 22/2) 
 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกมุภวาป ี จงัหวดัอดุรธาน ี

 
 
 
 

                                    ส านักปลดั/ งานวเิคราะหน์โยบายและแผน 



 
 

       

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ 
เรื่อง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาท้องถิน่ (2561 – 2564) แก้ไข ฉ.5 (ครัง้ที ่5/2562) 

แผนพฒันาท้องถิน่ (2561 – 2564) เพิม่เตมิ ฉ.4 (ครัง้ที ่4/2562) 
แผนพฒันาท้องถิน่ (2561 – 2564) เปลีย่นแปลง ฉ.4 (ครัง้ที ่4/2562) 

แผนพฒันาท้องถิน่ (2561 – 2564) เปลีย่นแปลง ฉ.1 (ครัง้ที ่1/2562) ( ข้อ 22/2 ) 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2561 นั้น 

โดย อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 24 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อนุมัติแล้วแล้วน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2564) ที่
แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ) 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   26  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2562 

 

            (ลงชื่อ)  

     ( นายสมัย  นครไพร ) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 

 

 



 
 

ค าน า 

 

  จากสภาพการพัฒนาของทองถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   แผนพัฒนาสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงระบบการ
พัฒนาที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ไดก าหนดไว  โดยด าเนินการตามนโยบายของ  ผูบริหารทองถิ่นที่ไดวาง
นโยบายไวอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบการบริการที่ชัดเจนและยึดถือนโยบาย การพัฒนาในระดับตาง ๆ  ตลอดจน
พัฒนาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่น  และการตอบสนอง   ความตองการของประชาชนประกอบกับ
ศักยภาพของท้องถิ่นท่ีมีอยู่และขีดความสามารถของอัตราก าลัง   เจาหนาที่และงบประมาณ ทั้งนี้   เพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนาที่ตอเนื่องและสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ในฐานะ  เปนหนวยงานการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น  ไดเห็นความส าคัญและประโยชน์ ในการวางแผนพัฒนา   จึงไดจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
( พ.ศ. 2561- 2564)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 (ตามระเบียบข้อ 22/2) ขึ้น  โดยมีจุดมงุ หมายเพื่อใชเปน 
กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลใหมุงไป สูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยาง     
เทาทัน กับการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู อยางจ ากัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถที่จะแก
ไขปญหา  ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นและนโยบาย  ในระดับตางๆได ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. (2561- 2564)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 (ตามระเบียบข้อ 22/2)  ฉบับนี้ไดพิจารณาให
ครอบคลุมถึงขอบเขต  และภาระหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ในการพัฒนาดานโครง
สรางพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดลอม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น
ไปสูจุดมงุหมายที่วางไว โดยไดจัดท าขึ้นดวยความรวมมือ และการชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจากคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  หนวยงาน   ตาง ๆ  ที่เก่ียวของ ตลอดจนผู้น าชุมชน  ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ในการรวบรวมปญหา ความตองการ  ศักยภาพ   และเสนอแนะแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนา  การใหขอมูลประกอบ   ทั้งทางแผนชุมชน   แต่ละหมู่บ้าน ท าใหการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ส าเร็จลุลวงดวยดี  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   จึงขอขอบคุณมา  
ณ  โอกาสนี้ 
                      

      

                      

         

             องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

                                                                                     คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 
 



 
 

สารบญั 
               
                                     หนา้ 
 
       เหตผุลความจ าเปน็               บทน า 
  1. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                               1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สว่นที ่1 
เหตผุลและความจ าเปน็ 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2564)  เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่1 (ครัง้ที ่1/2562) ตามระเบยีบแผนฯ ขอ้ 22/2 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกมุภวาป ี จงัหวดัอดุรธานี 

เหตผุลและความจ าเปน็ในการจดัท า   

      ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้อนุมัติและประกาศใช้เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ.2561-2564 ) และ ฉบับ แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง จนถึงปัจจุบัน  ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า โครงการพัฒนาฯ/
ครุภัณฑ์  ดังกล่าว  ยังไม่ครอบคลุมต่อการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  และ เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ มีความสอดคล้อง กับงบประมาณรายจ่ายที่จะด าเนินการ      
ในปีงบประมาณ 2562  หรือ ด าเนินโครงการต่อเนื่องในปีถัดไป  ตลอดจนปีงบประมาณรายจ่ายปัจจุบัน ตามแนวทาง
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้วางแนวทางการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ต่างๆ   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ  ดังกล่าว  ขึ้น  
                          คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  น าทีมโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล        
เสอเพลอ  ได้มีนโยบายเพ่ือจะ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาฯ  ดังกล่าว  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ต าบลเสอเพลอ  ตามสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ พ่ึงกระท าได้  อีกท้ังรวมถึงเป็น
การด าเนินการตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดไว้  เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้ อย่างเหมาะสม ตามสถานะการคลัง และ
น าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (ตามระเบียบแผนฯข้อ 22/2 อ านาจนายก)  ในครั้งนี้  จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3)    พ.ศ.2561  ข้อ  22/2   
ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ  พระราชด าริ งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 56 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538     ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่
ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังกล่าว   

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)   
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 1/2562) ตามระเบียบแผนฯข้อ 22/2 เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  เพื่อใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยค านึงถึงสถานการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหลัก   

 
คณะบรหิารองค์การบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ



 
 

  
 

 

 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั    ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่   2      ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร์ที่  5  แนวทางการพัฒนา  ท่ี   1,2 
ยทุธศาสตรท์ี ่ 2  ดา้นคณุภาพชวีติ สงัคม และวฒันธรรม     2.4   กลยทุธด์า้นการสง่เสรมิสนบัสนนุอนรุกัษ์ประเพณแีละวฒันธรรม 
 แผนงาน   การศาสนาวฒัธรรมและนนัทนาการ     

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

1 
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการ/สนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธีในวันส าคัญ
ของชาติ 
 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถิ่น 
 

อ าเภอกุมภวาปี หัวหนา้
ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกิจ/

ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้าง คณะผู้บริหารส่วน

ท้องถิ่น 

12,000  12,000 12,000 12,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

ชุมชนมีการสืบ
ทอดประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
รบ.ข้อ 22 (1)(2) 

 

 
 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

  2561    2562   2563 2564 

1 
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการ/
สนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธีในวันส าคัญของ
ชาติ 
 

เพื่อใช้ในการจัดงาน
รัฐพิธีในวันส าคัญ
ของชาติ 
 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี  

 

20,000  20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
เข้าใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญ
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมงานรัฐพิธีในวัน
ส าคัญของชาติมาก
ยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 
รบ.ข้อ 22 /2
เปลี่ยนแปลง

จาก ฉ.1 
 

อ าเภอ 
กุมภวาป ี

 

ผ. 01 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  (ครั้งที่ 1/2562 ) ข้อ 22/2  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

-1- 

เปลีย่นแปลง 

(ว่าที่ร้อยโท)     กฤดากร  อึ่งสะกาว 
         (กฤดากร  อึ่งสะกาว) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอ
เพลอ 

(ลงชื่อ)         สมัย  นครไพร           ผู้อนุมัต ิ
     (นายสมัย  นครไพร) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 


