
 
 

 

    
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   
( พ.ศ. 2561 – 2564 )   

เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่4 ( ครัง้ที ่4 / 2562 ) 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

(ข้อ 22/1) 
 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ 
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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   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 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   ความตองการของประชาชน  ประกอบกับ
ศักยภาพของท้องถิ่นท่ีมีอยู่และขีดความสามารถของอัตราก าลัง   เจาหนาที่และงบประมาณ  ทั้งนี้เพื่อ  กอใหเกิดการ
พัฒนาที่ตอเนื่องและสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ในฐานะ    เปนหนวยงาน
การบริหารราชการสวนทองถิ่น  ไดเห็นความส าคัญและประโยชน์ ในการวางแผนพัฒนาจึงไดจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
( พ.ศ. 2561- 2564)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ครั้งที่ 4/2562  ขึ้นโดยมีจุดมุง หมายเพ่ือใชเปน  กรอบในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลใหมุงไป สูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยาง เทาทัน กับการเปลี่ยนแปลง
โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู อยางจ ากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถท่ีจะแกไขปญหา  ตอบสนองความต
องการของประชาชนในทองถิ่นและนโยบายในระดับตางๆได ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (2561- 2564)  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ครั้งที่ 4/2562 ฉบับนี้ไดพิจารณาใหครอบคลุมถึงขอบเขต  และภาระหนาที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดลอม  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นไปสูจุดมงุหมายที่วางไว โดยไดจัดท าขึ้นดวยความรวมมือ 
และการชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ               
หนวยงานตาง ๆ  ที่เก่ียวของ ตลอดจนผู้น าชุมชน  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ในการ
รวบรวมปญหา ความตองการ  ศักยภาพ   และ เสนอแนะแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา  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. สรุปบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น       1 
  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                               2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สว่นที ่1 
เหตผุลและความจ าเปน็ 

 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2564)  เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่4  (ครัง้ที ่4/2562) 

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
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ มีความสอดคล้อง กับงบประมาณรายจ่ายที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2562  หรือ ด าเนินโครงการต่อเนื่องในปีถัดไป  ตลอดจนปีงบประมาณรายจ่ายปัจจุบัน ตามแนวทางของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้วางแนวทางการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ต่างๆ   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ  ดังกล่าว  ขึ้น  
             คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  น าทีมโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  
ได้มีนโยบายเพื่อจะ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาฯ  ดังกล่าว  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลเสอเพลอ  ตามสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ พึ่งกระท าได้     อีกทั้งรวมถึงเป็นการ
ด าเนินการตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดไว้  เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้ อย่างเหมาะสม ตามสถานะการคลัง และ
น าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ  โดยถือ
ปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ  22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลง  ได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 4 (ครั้งที่ 4 /2562)  เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยค านึงถึงสถานการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหลัก   

 

คณะบรหิารองค์การบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ 
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          บญัช ี สรุปโครงการพ ัฒนาแผนพฒันาท ้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
            เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 (ครัง้ที ่4/2562)   

                                       องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ (ขอ้22/1) 
 

ยุทธศาสตร ์ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี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) 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

         
- 

 
- 

 
6 

 
1,316,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6 

 
1,316,000 

รวม - - 6 1,316,000 - - - - 6 1,316,000 
ยุทธศาสตรท์ี ่5 การบรหิารจดัการบ้านเมือง 
ที่ด ีและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
1 
 

 
 

300,000 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
1 
 

 
 

300,000 
 

รวม - - 1 300,000 - - - - 1 300,000 
รวมทัง้หมด 

 
- - 7 1,616,000 - - - - 7 1,616,000 

แบบ ผ.07 



 
 

 
 

2. บญัชโีครงการพฒันาท้องถิน่                   
ยทุธศาสตรจ์งัหวัด    ยุทธศาสตร์ท่ี  2   กลยุทธ์ท่ี    1     ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร์ท่ี  4   แนวทางการพัฒนา  ท่ี 1  

ยทุธศาตร์ที่  1.  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน     1. กลยุทธ์พฒันาระบบเสน้ทางคมนาคมเพือ่การสญัจรและขนสง่ 
   1.1 แผนงาน   ด้านอตุสาหกรรมและการโยธา ( 6)        รวม  6  โครงการ 

ที่ 
 

โครงการ วัตถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วดั    (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562  2563  2564 

1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  จากบ้านนายหมุน 
  ศรีระวงศ์ ถึง บ้านนายเบา้   
บุญยรัตน์)  ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร  

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
108.00  ตร.ม.. (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.เสอเพลอ ก าหนด) 
 

-  57,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั 
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 21 (ยา้ยปี) 

รบ.ข้อ22/1 
(เปลี่ยนแปลงจากแผน 

ฉ.1) 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  จากบ้านนายนิพนธ์ ถึง
บ้านนางปราณี  ม.12 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 130.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  520.00  ตร.ม.จาก(ทั้งนี้ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด)  
 

-  275,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั 
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 21 (ยา้ยปี) 

รบ.ข้อ22/1 
(เปลี่ยนแปลงจากแผน 

ฉ.1) 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ภายในซอยเจ็ดพี่นอ้ง 
บ้านหนองนาค า ม.14 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
520.00  ตร.ม. (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.เสอเพลอ ก าหนด) 
 

-   275,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 21 (ยา้ยปี) 

รบ.ข้อ22/1 
(เปลี่ยนแปลงจากแผน 

ฉ.1) 
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ระหว่างบ้านนางนาวา บวันาค ถึง
ศาลาประชาคม หมู่ที ่16 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.50 ม. พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  342.00  ตร.ม. (ทั้งนี้ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด) 
 

-  163,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 21 (ยา้ยปี) 

รบ.ข้อ22/1 
(เปลี่ยนแปลงจากแผน 

ฉ.1) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2564)  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (ครั้งที่ 4/2562 ) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
แบบ ผ.01 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
ยทุธศาตร์ที่  1.  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน     1.2  กลยุทธ์พฒันาระบบระบายน้ า  

   แผนงาน   ด้านอตุสาหกรรมและการโยธา   (6 ) 
 

   

 

ที่ 
 

โครงการ 
  

วัตถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วดั    (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561  2562 2563 2564 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด จากบา้นนายสวาท  พรมสิทธิ์ 
ถึงบ้านนางบัวก ี รภากุล บ้านเสอเพลอ  
ม.2 
 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่ม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาดปากกวา้ง 0.40 เมตร  ลึก 
0.40 เมตร  ยาว 114.00  ม.  
(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอ
เพลอ ก าหนด)  

-  273,000 - - ร้อยละของปัญหา
น้ าท่วมขังลดลง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง/ระบายน้ าได้ด ี

กองช่าง 
รบ.ข้อ 21 
(ย้ายปี) 

รบ.ข้อ22/1 
(เปลี่ยนแปลง
จากแผน ฉ.1)  

 
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

พร้อมฝาปิด จากบา้นนายวิเชียร  เสรีรักษ์ 
ไป ล าห้วยหนองแดง ม.17 
 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่ม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาด 0.04 ม. ลึก 0.40 เมตร  
ยาว 114.00  ม. (ทั้งนี้ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.เสอเพลอ 
ก าหนด)  

-  273,000 - - ร้อยละของปัญหา
น้ าท่วมขังลดลง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง/ระบายน้ าได้ดี  
 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 21 
(ย้ายปี) 

รบ.ข้อ22/1 
(เปลี่ยนแปลง
จากแผน ฉ.1)  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.  2561 - 2564)  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (ครั้งที่ 4/2562 ) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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แบบ ผ.01 



 
 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั    ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่   1,4      ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร์ที่  4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี   5,7 
ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การบรหิารการจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี และเทคโนโลยสีารสนเทศ     5.1   กลยทุธก์ารเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี 
5.1 แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป   ( 1 )     ( งานบรหิารงานคลงั )     
 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

1 
 
 
 
 

โครงการส ารวจและปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจ าปี 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอ
เพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธาน ี
 

1.เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการวาง
แผนการจดัการในพื้นที่
ได้อย่างครอบคลุม 
2.จัดเก็บข้อมูลในระบบ
แผนที่ภาษี Ltax 3000 
3.เพิ่มรายได้ในการ
จัดเก็บภาษตี่างๆได้
อย่างครบถ้วนถูกต้อง 
 

เขตพื้นท่ีต าบลเสอ
เพลอ 19 หมู่บ้าน 

-  300,000 - - ร้อยละของ
จ านวนเงินภาษี
ที่สามารถ
จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 

- สามารถจดัเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้น 
-ใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาวางแผนในการจัด
พื้นที่ได้อย่างครอบคลุม 
-รายได้เพิ่มขึ้น การ
บริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองคลัง 
รบ.ข้อ 22 (1) 

 

 
 
 
 

แบบผ. 01 
รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  (ครั้งที่ 4/2562 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ที ่
 

แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เพื่ออ านวยความสะดวก

ในการให้บริการประชาชน 

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว 

3 ขา (พัดลมขนาดใหญ่ ) 

จ านวน  10 ตัว 

(จัดซื้อราคาตามท้องตลาด 

โดยประหยดั) 

 

-  50,000  - - ส านักปลดั 
รบ.ข้อ 22 (1) 
เปลี่ยนแปลง

จาก ฉ.3 

แบบ ผ. 08 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4   (ครั้งที่ 4/2562 ) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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