
 
 

 

    
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   
( พ.ศ. 2561 – 2564 )   

แกไ้ข ฉบบัที ่5 ( ครัง้ที่ 5 / 2562 ) 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

(ข้อ 21) 
 
 
 

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

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

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ได้จัดท าแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2564 ) แก้ไข ฉ.5    
(ครั้งที่ 5/2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น
แล้ว  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 
จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2564) แก้ไข ฉ.5    (ครั้งที่ 5/2562)  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ) 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   18  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2562 

 

            (ลงชื่อ)  

     ( นายสมัย  นครไพร ) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 

 

  จากสภาพการพัฒนาของทองถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   แผนพัฒนาสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงระบบการ
พัฒนาที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ไดก าหนดไว   โดยด าเนินการตามนโยบายของ   ผบูริหารทองถิ่นท่ีได
วางนโยบายไวอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบการบริการที่ชัดเจนและยึดถือนโยบายการพัฒนาในระดับตาง ๆ  ตลอดจน
พัฒนาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นและการตอบสนอง  ความตองการของประชาชน  ประกอบกับ
ศักยภาพของท้องถิ่นท่ีมีอยู่และขีดความสามารถของอัตราก าลัง    เจาหนาที่และงบประมาณ  ทั้งนี้เพ่ือ  กอใหเกิดการ
พัฒนาที่ตอเนื่องและสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ในฐานะ    เปนหนวยงาน
การบริหารราชการสวนทองถิ่น  ไดเห็นความส าคัญและประโยชน์ ในการวางแผนพัฒนาจึงไดจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
( พ.ศ. 2561- 2564)  แก้ไข ฉบับที่ 5 ครัง้ที่ 5/2562   (ตามระเบียบข้อ 21) ขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใชเปน 
กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทัน 
กับการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู อยางจ ากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถที่จะแกไขปญหา  
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นและนโยบายในระดับตางๆได  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. (2561- 2564)   แก้ไข ฉบับที่ 5 ครั้งที่ 5/2562   (ตามระเบียบข้อ 21)  ฉบับนี้ไดพิจารณาใหครอบคลุมถึง
ขอบเขต  และภาระหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
เศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดลอม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นไปสูจุดมงุห
มายที่วางไว  โดยไดจัดท าขึ้นดวยความรวมมือ และการชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  หนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ ตลอดจนผู้น าชุมชน  ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ในการรวบรวมปญหา ความตองการ  ศักยภาพ   และเสนอแนะแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนา  การใหขอมูลประกอบ  ทั้งทางแผนชุมชน แต่ละหมู่บ้าน ท าใหการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว ของ
องค์การบริหารส่วนต 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)  
 แก้ไข ฉบบัที ่5 ครั้งที ่5/2562 

ขององค์การบริหารสว่นต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกมุภวาป ี จงัหวดัอดุรธานี 
 

เหตผุลและความจ าเปน็ในการจดัท า   

      ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้อนุมัติและประกาศใช้เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ.2561-2564 ) และ ฉบับ แก้ไข จนถึงปัจจุบัน  ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า โครงการพัฒนาฯ/ครุภัณฑ์  ดังกล่าว  ยังไม่
ครอบคลุมต่อการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  และ เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ มีความสอดคล้อง กับงบประมาณรายจ่ายที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2562  หรือ 
ด าเนินโครงการต่อเนื่องในปีถัดไป  ตลอดจนปีงบประมาณรายจ่ายปัจจุบัน ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้วางแนวทางการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย ต่างๆ       จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ  ดังกล่าว  ขึ้น  
             คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  น าทีมโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   
ได้มีนโยบายเพื่อจะเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาฯ  ดังกล่าว  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลเสอเพลอ  ตามสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ พ่ึงกระท าได้     อีกทั้งรวมถึงเป็น
การด าเนินการตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดไว้  เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้ อย่างเหมาะสม ตามสถานะการคลัง และ
น าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และแก้ไข ฉบับที่ 5 ในครั้งนี้  
จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉ.2 พ.ศ.2559  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้ตาม 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลง 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยน 
แปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติประกาศใช้
ต่อไป 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)   
แก้ไข ฉบับที่ 5 ครั้งที่ 5/2562 เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และ
เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ โดยค านึงถึงสถานการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหลัก   

คณะบรหิารองค์การบรหิารสว่นต าบลเสอเพลอ



 
 

  

 

 
 2. บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่                   
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 จากบา้นนางหมุน   
ศรีระวงศ์  ถึงบ้านนายเบา้  
บุญยรัตน์ ม.8    

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร  

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

-  57,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 
และสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 21 
(ย้ายปี) 

(จากเล่ม 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. (ทั้งนี้ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด)  

-  275,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 
และสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 21 
(ย้ายปี) 

(จากเล่ม 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. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  520.00  ตร.ม.)(ทั้งนี้ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด 

-   275,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 21 
(ย้ายปี) 

(จากเล่ม ฉ.1) 
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ระหว่างบ้านนางดารา  บุญหลา้ ถึง 
ศาลาประชาคม ม.16 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

  ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.50 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  342.00  ตร.ม.)(ทั้งนี้ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.เสอเพลอ ก าหนด) 
 

-   163,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 21 
(ย้ายปี) 

(จากเล่ม ฉ.1) 
 

            

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

แก้ไข ฉบับที่ 5 (ครั้งที่ 5/2562 ) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

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

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



 
 

 

 
 
 
 
 
ยทุธศาตร์ที่  1.  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน     1.2  กลยุทธ์พฒันาระบบระบายน้ า  

   แผนงาน   ด้านอตุสาหกรรมและการโยธา   (  6 ) 
 

 
 

  แบบ ผ. 01 

ที่ 
 

โครงการ 
  

วัตถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วดั    (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2561  2562 2563 2564 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาปิด จากบ้านนายสวาท  พรมสิทธิ ์ถึง
บ้านนางบัวกี  รภากุล บ้านเสอเพลอ ม.2 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่ม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาว 114.00  ม.  (ทั้งนี้
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เสอเพลอ 
ก าหนด)  

-  273,000 - - ร้อยละของปัญหา
น้ าท่วมขังลดลง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง/ระบายน้ าได้ดี  
 

กองช่าง 
รบ.ข้อ 21 
(ย้ายปี) 

(จากเล่ม ฉ.1) 
 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด จากบา้นนายวิเชียร  เสรีรักษ์ 
ไปล าห้วยหนองแดง 

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) 

(จากเล่ม ฉ.1) 
 

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

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

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.  2561 - 2564)  
แก้ไข ฉบับที่ 5 (ครั้งที่ 5/2562 ) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 


