
 
 

 

    
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
( พ.ศ. 2561 – 2564 )  

เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 4 ( ครัง้ที ่4 / 2562 ) 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  

(ข้อ 22 ) 
 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกมุภวาป ี จงัหวดัอดุรธาน ี

 
 
 
 

                                ส านกัปลดั/ 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 

 

            (ลงชื่  )  

            ( 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  ทั้งนี้เพ่ือ  กอใหเกิดการ
พัฒนาที่ตอเนื่องและสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ในฐานะ  เปนหนวยงานการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น  ไดเห็นความส าคัญและประโยชน์ ในการวางแผนพัฒนา จงึไดจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        
( พ.ศ. 2561- 2564)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ครั้งที่ 4/2562  ขึ้นโดยมีจุดมุง หมายเพ่ือใชเปนกรอบในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลใหมุงไป สูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทัน กับการเปลี่ยนแปลงโดย
สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู อยางจ ากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถที่จะแกไขปญหา  ตอบสนองความตอง
การของประชาชนในทองถิ่นและนโยบายในระดับตางๆได  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. (2561- 2564)   
เพ่ิมเติม 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 ในการรวบรวมปญหา ความตอง
การ  ศักยภาพ   และเสนอแนะแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา  การใหขอมูลประกอบ  ทั้งทางแผนชุมชน แต่ละหมู่บ้าน 
ท าใหการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว      ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ส าเร็จลุลวงดวยดี  องค์การ
บริหารส่วนต 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) เพิม่เตมิ 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          
ที่จ าด าเนินการ ดังกล่าว  นั้น ยังไม่ครอบคลุมต่อการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ            
และ เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ มีความสอดคล้อง กับงบประมาณรายจ่ายที่จะ   
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562  หรือ ด าเนินโครงการต่อเนื่องในปีถัดไป  ตลอดจนปีงบประมาณรายจ่ายปัจจุบัน       
ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้วางแนวทางการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ต่างๆ   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ  ดังกล่าว  ขึ้น 
   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  น าทีมโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล        
เสอเพลอ  ได้มีนโยบายเพ่ือจะเพ่ิมเติมแผนพัฒนาฯ  ดังกล่าว  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลเสอเพลอ  ตามสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ พึ่งกระท าได้  อีกท้ังรวมถึงเป็นการ
ด าเนินการตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดไว้  เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้ อย่างเหมาะสม ตามสถานะการคลัง และ
น าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ   โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  
( ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล       
พ.ศ.2537  ด้วย   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 (ครั้งที่ 4 /2562)  เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และ
เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ โดยค านึงถึงสถานการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหลัก   

 
คณะบรหิารองค์การบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ 



 
 

 
   - 1- 

 
            บญัช ี สรปุโครงการพ ัฒนาแผนพฒันาท ้องถิน่  

                              (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 4    (ครัง้ที ่4/2562) 
                                       องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ 

 

ยุทธศาสตร ์ 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) 

 ยทุธศาสตรท์ี ่1 ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
- 

 
- 

 
22 

 
18,840,200 

 
5 

 
19,411,000 

 
2 

 
16,111,000 

 
29 

 
54,362,200 

รวม - - 22 18,840,200 5 19,411,000 2 16,111,000 29 54,362,200 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 คณุภาพชวีติ สงัคม และวฒันธรรม 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
- 

 
- 

 
1 

 
2,400,000 

 
1 

 
2,400,000 

 
1 

 
2,400,000 

 
3 

 
7,200,000 

รวม - - 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 3 7,200,000 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การบรหิารจดัการและอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
2 

 
 

4,726,000 

 
 
2 

 
 

4,726,000 

 
 
2 

 
 

4,726,000 

 
 
6 

 
 

14,178,000 

รวม - - 2 4,726,000 2 4,726,000 2 4,726,000 6 14,178,000 

รวมทัง้หมด 
 

- - 25 25,966,200 8 26,537,000 5 23,237,000 38 75,740,200 

แบบ ผ.07 



 
 

 

 

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

ยทุธศาตร์ที่  1.  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน     1. กลยุทธ์พฒันาระบบเสน้ทางคมนาคมเพือ่การสญัจรและขนสง่ 
   1.1 แผนงาน   ด้านอตุสาหกรรมและการโยธา ( 7 )        รวม  20   โครงการ 

ที่ 
 

โครงการ วัตถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วดั    (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562  2563  2564 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นางบัวภา  พรหมสิทธิ ์บ้าน 
สงเปลือย ม. 1       

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร  

ขนาดกวา้ง 2.00 ม.ยาว 36.00 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
72.00  ตร.ม. (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.
เสอเพลอ ก าหนด) 
 

-  37,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 
และสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยบ้านนางเนตรดาว  
สุวรรณะ ไปสามแยกทางไปบ้าน
โคกสว่าง  ม. 3 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  288.00  
ตร.ม. (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอ
เพลอ ก าหนด)  
 

-  152,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 
และสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  .(จากศาลากลางบ้าน 
ถึง บ้านนายเรือง  บุตตะโยธี)  
ม. 4 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 48.50 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
194.00  ตร.ม.)(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.เสอเพลอ ก าหนด) 
 

-   98,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

** 
 

                   

ผ. 01 

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

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ยทุธศาสตรจ์งัหวัด    ยุทธศาสตร์ท่ี  2   กลยุทธ์ท่ี    1     ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร์ท่ี  4   แนวทางการพัฒนา  ท่ี 1  

ยทุธศาตร์ที่  1.  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน     1. กลยุทธ์พฒันาระบบเสน้ทางคมนาคมเพือ่การสญัจรและขนสง่ 
   1.1 แผนงาน   ด้านอตุสาหกรรมและการโยธา   ( 7 )       

ที่ 
 

โครงการ วัตถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วดั    (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562  2563  2564 

4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (จากบ้านนางพัชรี   
ปาราชิตร ถึง บา้นนายเพียว   
พรหมทา)  ม. 8 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร  

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
192.00  ตร.ม.(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.เสอเพลอ ก าหนด) 

-  103,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 
และสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

** 

5 ก่อสร้างติดต้ังการ์ดเรล(GUARD 
RAIL) ถนนลาดยางสายหนองนาค า 
– วังหน้าผา ช่วงระหว่างหมู่บา้น 
บ้านเสอเพลอ ม. 2 กับบา้นโนนศรี
สมพร ม.10 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

  ยาว 100.00 ม. (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.เสอเพลอ ก าหนด) 

-  208,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
อย่างปลอดภัย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 
และสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัด
ป่าทองปานไปบ้านโคกสวา่ง  ม.10 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ขนาดกวา้ง 4.00 – 5.00 ม. ยาว 650 ม. 
โดยท าการเสริมหินลูกรังไม่น้อยกวา่ 
236.04 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบผิว
จราจร (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอ
เพลอ ก าหนด) 

-   117,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

 

7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
หนองนาค า – วังหน้าผา (ช่วงหนา้
ร้านนพคุณค้าไม้   ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ยาว 25.00 ม. ผิว
จราจร AC  หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 150.00 ตร. (ทั้งนี้ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด) 
 

-   82,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

 

   ผ. 01 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.  2561 - 2564)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ครั้งที่ 4/2562 ) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ยทุธศาตร์ที่  1.  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน     1.2  กลยุทธ์พฒันาระบบระบายน้ า  

   แผนงาน   ด้านอตุสาหกรรมและการโยธา   (  9 ) 

   ผ. 01 

ที่ 
 

โครงการ 
  

วัตถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วดั    (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561  2562 2563 2564 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาปิด บ้านโนนขี้เหล็ก  จากศาลา
กลางบ้าน ถึงบา้นนางพั้ว  เขยีวลุน  ม.4 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่ม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาว 73.00  ม.  (ทั้งนี้
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอ 
ก าหนด)  

-  175,000 - - ร้อยละของปัญหา
น้ าท่วมขังลดลง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง/ระบายน้ าได้ดี  
 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22 

 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด จากหน้าวัดอัมรินทาราม   
ไป โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ ม. 5 

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 22  

 

10 โครงการขุดลอกคลองรอบหมู่บ้าน. ซอย
บ้านพ่อส าราญ ภูอ่อน - บ้านพอ่เหมือน   
สุริยะจันทร์ ม.6 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่ม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทาง 300 เมตร (ทั้งนี้
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอ 
ก าหนด) 

-  15,000 - - ร้อยละของปัญหา
น้ าท่วมขังลดลง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง/ระบายน้ าได้ด ี

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

 
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม

ฝาปิด จากหนา้บ้านนายจ าเนียร        
เหง้าพรหมมินทร์ 
 ถึงหน้าตลาดนัดวันศุกร ์ ม.9 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่ม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาดปากกวา้ง 0.40 เมตร  ลึก 
0.40 เมตร ยาว  62.00  ม. 
(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอ
เพลอ ก าหนด) 

-  148,000 - - ร้อยละของปัญหา
น้ าท่วมขังลดลง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง/ระบายน้ าได้ด ี

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22 

**  
 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาปิด  บริเวณสี่แยกหนา้ โรงเรียนบ้าน
โคกศรีส าราญวังหน้าผา ถึงบ้านนางพรรณี 
วิเศษวุธ และกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด บริเวณหนา้บ้านนายอดุล มี
ศรี ถึงบ้านนางหนูเขตบุญเรือง  ม.15 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่ม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาดปากกวา้ง 0.40 เมตร  ลึก 
0.40 เมตร ยาว  41.00  ม.และ 
ขนาดปากกวา้ง 0.40 เมตร  ลึก 
0.40 เมตร ยาว  80.00 ม.(ทั้งนี้
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอ 
ก าหนด) 

-  289,000 - - ร้อยละของปัญหา
น้ าท่วมขังลดลง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง/ระบายน้ าได้ด ี

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

 

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

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ยทุธศาตร์ที่  1.  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน     1.2  กลยุทธ์พฒันาระบบระบายน้ า  

   แผนงาน   ด้านอตุสาหกรรมและการโยธา   (9) 

 

ที่ 
 

โครงการ 
  

วัตถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วดั    (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561  2562 2563 2564 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด จากหน้าบา้นนางไพจิตร  
บ่อชน ถึงส่ีแยก ม.18 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่ม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาดปากกวา้ง 0.40 เมตร  ลึก 
0.40 เมตร  ยาว 35.00  ม.  
(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอ
เพลอ ก าหนด)  
 

-  83,000 - - ร้อยละของปัญหา
น้ าท่วมขังลดลง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง/ระบายน้ าได้ด ี

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

 

14 โครงการวางท่อ คสล.มอก. ชั้น 3  หลังวัด
โนนพระ ม. 19 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่ม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาด 0.80 ม. จ านวน 4 ทอ่น
(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอ
เพลอ ก าหนด) 
 

-  8,000 - - ร้อยละของปัญหา
น้ าท่วมขังลดลง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง/ระบายน้ าได้ด ี

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

 

15 โครงการซ่อมแซมบ่อพักน้ าทอ่ คสล. บา้น
สงเปลือย (ช่วงร้านนพคุณ ค้าไม้ )  ม.1 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่ม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาด 0.60 ม. ขนาดกว้าง  
0.80 ม. ยาว 1.20 ม.  
จ านวน 4  บอ่ (ทั้งนี้ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.เสอเพลอ 
ก าหนด) 

-  30,000 - - ร้อยละของปัญหา
น้ าท่วมขังลดลง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง/ระบายน้ าได้ด ี

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาปิด ซอยบา้นนางบัวภา  พรหมสิทธิ์ 
บ้านสงเปลือย ม. 1       

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่ม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาดปากกวา้ง 0.40 เมตร  ลึก 
0.40 เมตร  ยาว 40.00  ม.  
(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอ
เพลอ ก าหนด)  
 

-  104,000 - - ร้อยละของปัญหา
น้ าท่วมขังลดลง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง/ระบายน้ าได้ด ี

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.  2561 - 2564)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ครั้งที่ 4/2562 ) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

ผ.01 



 
 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั    ยุทธศาสตรท์ี่  2   กลยุทธ์ที่    1     ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร์ที่  4   แนวทางการพัฒนา  ท่ี 1  

ยทุธศาตรท์ี ่ 1.  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน     1.4  กลยทุธ์พฒันาแหลง่น้ าเพือ่การอปุโภค – บรโิภคและเกษตรกรรม 
   แผนงาน   ดา้นอตุสาหกรรมและการโยธา     ( 4 ) 
 

ที่ 
 

โครงการ วัตถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วดั    (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562  2563  2564 

17 โครงการก่อสร้างบ่อตกตะกอนระบบ
ผลิตน้ าประปา บ้านสงเปลือย 
 ม. 1,9,16,19   

เพื่อให้ชาวบา้นมีน้ า
อุปโภค -บริโภคใช้ 

ขนาดกวา้ง 4.00 ม.ยาว 18.00 ม.สูง 3.50 
ม.(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ  อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) 

-  500,000 - - ร้อยละของปริมาณน้ า

ที่เก็บกักน้ าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า

อุปโภค –บริโภค

ใช้/ การเกษตร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

 

18 โครงการซ่อมแซมดินคันคูดินห้วย 
สามพาด  ฝายบ้านเหล่ากล้วย ม. 3 
 

เพื่อให้คันคูดินสามารถ
ใช้ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ยาว 73.00 เมตร กว้าง 2.00 -7.00 เมตร 
สูง 3.50 เมตร ปริมาณดินถม 1,555 ลบ.ม 

พรอ้มปรับเกลี่ยแต่งใหเรียบร้อย(ทั้งนี้
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด) 

-   121,000 - - ร้อยละของประชาชนมี

เส้นทางในหารสัญจร

เพื่อท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ า

อุปโภค –บริโภค

ใช้/ การเกษตร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

 

19 โครงการก่อสร้างฝายเปิด-ปิดน้ าคลอง
โนนขมิ้น  บา้นโนนสวรรค์ ม. 7  

เพื่อมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค การเกษตร 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ผนังข้างสูง2.50 
เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร (ทั้งนี้ก่อสร้าง

ตามแบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด) 

-  299,000 - - ร้อยละของปริมาณน้ า

ที่เก็บกักน้ าเพิ่มขึ้นและ

ประชาชนได้รับ

ผลประโยชน ์

ประชาชนมีน้ า

อุปโภค –บริโภค

ใช้/ การเกษตร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

 

20 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บ้านวัง
หน้าผา  ม. 11 

เพื่อมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค การเกษตร 

ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร ผนังข้างสูง3.00 
เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร (ทั้งนี้ก่อสร้าง

ตามแบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด) 
 

-  500,000 - - ร้อยละของปริมาณน้ า

ที่เก็บกักน้ าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า

อุปโภค –บริโภค

ใช้/ การเกษตร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 22  

 

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

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

-6- 

ผ.  01 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั    ยุทธศาสตรท์ี่  2   กลยุทธ์ที่    1     ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร์ที่  4   แนวทางการพัฒนา  ท่ี 1  

ยทุธศาตรท์ี ่ 1.  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน     1. กลยทุธพ์ฒันาระบบเสน้ทางคมนาคมเพือ่การสญัจรและขนสง่ 
   1.1 แผนงาน   ดา้นอตุสาหกรรมและการโยธา   ( 5 )        รวม    5   โครงการ 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั  (KPI) ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  2561    2562   2563 2564 

1 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสงเปลือย 
ม.9 สายบ้านสงเปลือย ไป โคกสว่าง 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ยาว 2050.00 ม.       

กว้าง 5.00 ม.  

หนา 0.15 ม. 

 

- 

 

6,650,000 6,650,000 6,650,000 

ร้อยละของ

จ านวน

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางมากขึ้น 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

และสะดวกใน

การสญัจร 

กองช่าง 
อบต.เสอเพลอ 

รบ.ข้อ22  

2 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทองอินทร์  
ม.5,13 สาย ม. 5  ไป หนองหว้า 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ยาว 2050.00 ม.       

กว้าง 6.00 ม.  

หนา 0.15 ม. 

 

- 

 

9,461,000 

 

        

9,461,000 

 

      

9,461,000 

ร้อยละของ

จ านวน

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางมากขึ้น 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

และสะดวกใน

การสญัจร 

กองช่าง 
อบต.เสอเพลอ 

รบ.ข้อ22  

 
 
 
 
 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพิ่มเติม ฉ.4 (ครั้งที่ 4/2562 ) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด / ของกรม / กระทรวงอื่นๆ  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

-7- 

ผ.05 



 
 

 
 
 
 
 

 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั    ยุทธศาสตรท์ี่  2   กลยุทธ์ที่    1     ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร์ที่  4   แนวทางการพัฒนา  ท่ี 1  

ยทุธศาตรท์ี ่ 1.  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน     1.4  กลยทุธ์พฒันาแหลง่น้ าเพือ่การอปุโภค – บรโิภคและเกษตรกรรม 
   แผนงาน   ดา้นอตุสาหกรรมและการโยธา     ( 5) 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั  (KPI) ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 
  2561    2562   2563 2564 

3 
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยสามพาด  
บ้านโคกศรีส าราญ ม. 8  

เพื่อให้ชาวบา้นมี
น้ าอุปโภค -บริโภค
ใช ้

สันฝายกว้าง 20.00 ม. 

ผนังข้างสูง 3.50 ม.     

สันฝายสูง 2.00 ม. - 

 

- 1,100,000 - 

ร้อยละของ

ปริมาณน้ าที่

เก็บกักน้ า

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า

อุปโภค –บริโภค

ใช้/ การเกษตร 

กองช่าง/ 
กองการเกษตร 
อบต.เสอเพลอ 

รบ.ข้อ22  

4 
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยสามพาด  
บ้านวังหน้าผา ม. 11 

เพื่อให้ชาวบา้นมี
น้ าอุปโภค -บริโภค
ใช ้

สันฝายกว้าง 20.00 ม. 

ผนังข้างสูง 3.50 ม.     

สันฝายสูง 2.00 ม. - 

 

- 1,100,000 - 

ร้อยละของ

ปริมาณน้ าที่

เก็บกักน้ า

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า

อุปโภค –บริโภค

ใช้/ การเกษตร 

กองช่าง/ 
กองการเกษตร 
อบต.เสอเพลอ 

รบ.ข้อ22  

5 
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยสามพาด  
บ้านวังหน้าผา ม. 18 

เพื่อให้ชาวบา้นมี
น้ าอุปโภค -บริโภค
ใช ้

สันฝายกว้าง 20.00 ม. 

ผนังข้างสูง 3.50 ม.     

สันฝายสูง 2.00 ม. - 

 

- 1,100,000 - 

ร้อยละของ

ปริมาณน้ าที่

เก็บกักน้ า

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า

อุปโภค –บริโภค

ใช้/ การเกษตร 

กองช่าง/ 
กองการเกษตร 
อบต.เสอเพลอ 

รบ.ข้อ22  

รวม 
 

จ านวน  5  โครงการ 
                - - 

- 
 

16,111,000 19,411,000 16,111,000 
- - - 

 

ผ. 05 
รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

เพ่ิมเติม ฉ.4 (ครั้งท่ี 4/2562 ) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด / ของกรม / กระทรวงอื่นๆ  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

-8- 
ลงช่ือ)       เกรียงไกร  จุลทองภพิัฒน์         ผู้รับรองข้อมูล 

             ( นายเกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน์ ) 

                   ผู้อ านวยการกองช่าง 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั    ยุทธศาสตรท์ี่  3/5   กลยุทธ์ที่ 4/3   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร์ที่  2/4  แนวทางการพัฒนา  ท่ี 4/30 
ยทุธศาสตรท์ี ่ 2  ดา้นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม    2.2  กลยทุธส์ง่เสรมิสนบัสนนุดา้นสาธารณสขุและการมอีนามยัทีด่ี 
2.1 แผนงาน  สาธารณสขุ   ( 1 )      รวม  1  โครงการ 
 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั  (KPI) ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

1 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์รถเก็บขนขยะมูล
ฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บ
ขยะมูลฝอย 
 
 

เพื่อให้บ้านเรือนมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี
ปลอดโรคปลอดภัย
จากขยะมลูฝอย 

พื้นที่ท้ัง 19 หมู่บ้าน -  2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนใน
พื้นที ่
ปลอดภัยจาก
ขยะมูลฝอย 

มีอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี
 

งาน
สาธารณสุข 
รบ.ข้อ 22  

รวม 
 

จ านวน  1  โครงการ 
 

 
- 

 

- 
- 

  

2,400,000 

 

2,400,000 

 

2,400,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 
 
 

 

(จ่าเอก)           รังสัญ  ศิริบุตร             ผู้รับรองข้อมูล 

                   ( รังสัญ  ศิริบุตร  ) 

        เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-9- 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ครั้งที่ 4 / 2562 ) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด / ของกรม / กระทรวงอื่นๆ  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

ผ.05 



 
 

 
 
 

 

 

 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั    ยุทธศาสตรท์ี่ 5  กลยุทธ์ที่ 1,2,3     ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร์ที่ 2   แนวทางการพัฒนา ที่ 1,2,3,4 
ยทุธศาสตรท์ี ่ 4  การบรหิารจดัการและอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  4.1 กลยทุธด์า้นการปรบัปรงุและบ ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 1.1 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา     (2)  รวม   2  โครงการ 
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั  (KPI) ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ   2561    2562   2563 2564 

1 
โครงการก่อสร้างลานกีฬา (ลู่วิ่งคน/จักรยาน)  
บ้านเสอเพลอ ม.2 (หนองเสอเพลอ) 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
ห่างไกล
อบายมุขและ
สิ่งเสพตดิ 

ยาว 916.00 ม.      

กว้าง 4.00 ม.          

หนา 0.10 ม. - 

 

1,733,000 

                   

      

1,733,000 

         

   

1,733,000 

ร้อยละของ

ประชาชนท่ีออก

ก าลังกายมาก

ขึ้น 

ให้ประชาชนได้

ออกก าลังกาย

ห่างไกล

อบายมุขและสิ่ง

เสพติด 

กองช่าง 
อบต.เสอเพลอ 

รบ.ข้อ22  

2 
โครงการก่อสร้างลานกีฬา (ลู่วิ่งคน/จักรยาน)  
บ้านสงเปลือย  ม.9 (หนองสาคร) 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
ห่างไกล
อบายมุขและ
สิ่งเสพตดิ 

ยาว 916.00 ม.      

กว้าง 4.00 ม.          

หนา 0.10 ม. - 

 

2,993,000 2,993,000 2,993,000 

ร้อยละของ

ประชาชนท่ีออก

ก าลังกายมาก

ขึ้น 

ให้ประชาชนได้

ออกก าลังกาย

ห่างไกล

อบายมุขและสิ่ง

เสพติด 

กองช่าง 
อบต.เสอเพลอ 

รบ.ข้อ22  

รวม 
 

จ านวน  2  โครงการ 
                - - 

- 
 

4,726, ,000 4,726, ,000 4,726,000 
- - - 

 

ผ. 05 

(ลงช่ือ)      เกรียงไกร  จุลทองภพิัฒน์          ผู้รับรองข้อมูล 

            ( นายเกรียงไกร  จลุทองภิพัฒน์ ) 

                  ผู้อ านวยการกองช่าง 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ครั้งที่ 4 / 2562 ) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด / ของกรม / กระทรวงอื่นๆ  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

-10 

- 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

ที่ 
 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า หนว่ยงานที่
รบัผิดชอบ   2561    2562   2563 2564 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะ

และขนส่ง 

เพื่อให้บ้านเรือนมี

สภาพแวดล้อมท่ีดีปลอด

โรคปลอดภัยจากขยะมูล

ฝอย 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 

ซีซี หรือก าลังเครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่ า

กว่า 170 กิโลลัตต ์

 แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน 

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 61) 

 

-  - 2,400,000 2,400,000 งานสาธารณสุข
ส านักปลดั 
รบ. ข้อ 22  

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะ

และขนส่ง 

เพิ่อใช้แจกจ่ายส าหรบัน้ า
เพื่ออุปโภค – บริโภค 
ป้องกันอัคคีภัยของ

ประชาชน 

รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรความจไุม่น้อยกว่า 

6,000 ลิตร จ านวน 1 คัน 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 61) 

 

-  - 2,500,000 - งานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลดั 
รบ. ข้อ 22  

ผ. 08 รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4   (ครั้งที่ 4/2562 ) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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