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    ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ 

    เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561     
...................................................................... 

         ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  253  ในการด าเนินงาน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สภาท้องถ่ิน  และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งที่มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ิน  มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมาย  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552  มาตรา 58  , 58/5  วรรค 5 และ วรรค 6  บัญญัติไว้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี        
ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  จึงรายงานผลการปฏิบัติงานที่ด าเนินงานในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ในรอบปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เสอเพลอ  ในการประชุมนอกรอบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2562       
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 

         องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงขอประกาศ รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ  2561   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
และทราบถึงผลการด าเนินงานบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 

 

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                 ประกาศ ณ วันที่  26   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562 
 
 
 

                                                                                              
                                                 (นายสมัย   นครไพร) 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    
                                          

 
 
 



 
 

ค าน า 
  

                    รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการ
ด าเนินงาน  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   
มาตรา 253  ในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผย       
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งที่มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ิน มีส่วนร่วม 
ด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริ หารส่วนต าบล   
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 58  , 58/5  วรรค 5 และ วรรค 6  บัญญัติไว้    
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ต่อสภา    
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี   ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย   ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย        
โดย  ทุกโครงการ และกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้  ซึ่งได้มุ่งเน้นการแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อน  เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึ่งพอใจสงูสุด  และได้ด าเนินการจน  
ประสบผลส าเรจ็เป็นที่น่าพอใจในระดบัหนึง่  การแก้ไขปัญหาจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ไดร้ับประโยชน์มากทีสุ่ด 
ในการจัดท าโครงการต้องท าใหป้ระชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์  จะมกีารเตรียมความพร้อม  เพือ่ด าเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนือ่ง 
      คณะผู้บริหารน าทีมโดย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จงึได้จัดท ารายงานแสดงผล 
การปฏิบัตริาชการ  ดังกล่าว  ตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว้เพื่อให้ประชาชน/ตัวแทนประชาชน  ได้มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบ  และทราบถึงผลการด าเนินงานบริหารจัดการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  ในภาพรวม  เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ณ ที่ประชุม 
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ส่วนท่ี 1                                                                                              
   

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561      

    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  253   ในการด าเนินงาน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สภาท้องถ่ิน  และผู้บริหารท้องถ่ิน  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน     
ให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งที่มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ิน  มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมาย  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552  มาตรา 58  , 58/5  วรรค 5 และ วรรค 6  บัญญัติไว้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี        
ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และ
ก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   คณะบริหารน าทีมการบริหารโดย  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   จึงได้จัดท าเล่มสรปุผลการด าเนินงาน  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม/ตัวแทนประชาชน  
ฝุายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารต าบลเสอเพลอ   
ตามรายละเอียด  ดังนี้   
                  

ก.   วิสัยทัศน์  (Vision)  ของผู้บรหิารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 

              “ พฒันาด้วยความโปร่งใส  ใส่ใจการศกึษาพฒันาคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”  
  

        ข.  พันธกิจการพัฒนา (Mission) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ  มีดังนี ้
ข.  

1.  ปรับปรุงและพฒันาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน      
     เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน 
2.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน 
3.  ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร และการเกษตรปลอดสารพิษ 
4.  ปรับปรุงและพฒันาระบบบรหิารการจัดการวิสาหกจิชุมชนให้มีประสทิธิภาพ 
5.  บ ารุงรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
6.  ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.  บ ารุงรกัษา ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงาม 

                          ของท้องถ่ิน 
8.  ส่งเสริมและพัฒนา สตรีเยาวชนสูงอายุ และผู้พิการ 
9.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพฒันาท้องถ่ิน 
10.  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
11.  สร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
12.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย           

           วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  1. ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืน 
  2. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ถูกสุขอนามัย 
  3. ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานทั่วถึง และเพียงพอ 
  4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
  5. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสภาพแวดล้อม 
  6. ส่งเสรมิสนบัสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมปีระสิทธิภาพ 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาดังนี้  
 

                ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้  5  ยุทธศาสตร์    
 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
     1.1 แนวทางพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมเพื่อการสญัจรและการขนส่ง 
     1.2 แนวทางพัฒนาระบบระบายน้ า 
     1.3 แนวทางพัฒนาระบบไฟฟ้า 
     1.4 แนวทางพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรม 
2. ยุทธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
     2.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมท่ีดี และมีคุณภาพ 
     2.2 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณะสุขและการมีสขุอนามัยดี 
     2.3  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
     2.4  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     2.5  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
     2.6  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิต       
3. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
     3.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีอาชีพของประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
     4.1. แนวทางปรับปรุง และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี                                         
  
 ง.  การแยกผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
                    
                  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เป็นไปในทิศทางที่แน่นอนครอบคลุม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  และสามารถด าเนินการบริหารงานองค์การบรหิารส่วนต าบล     
ได้อย่างเป็นระบบ  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   นโยบายทั้งหมดนี้ที่ได้แถลงให้ทีป่ระชุมสภา
องค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ ได้รับทราบนี้  จะสมัฤทธ์ิผลได้หรือไม่ขึ้นอยู่กบังบประมาณและการประสานงาน
กับหน่วยงานที่รบัผิดชอบสนบัสนุนงบประมาณก่อเกิดประโยชน์สุขกับชาวต าบลเสอเพลอ  ครอบคลมุทุกนโยบาย 
ให้มากทีสุ่ด  อาศัยความร่วมมือจากองค์กรอาชีพและองค์กรภาคประชาสงัคม ผู้น า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ  และพี่น้องชาวต าบลเสอเพลอ  เราจะมุ่งมัน่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  สามัคคี  
โปรง่ใส  ด ารงความเป็นธรรมของคนในสังคม และคนในองค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ พร้อมเสรมิสร้าง
ความผาสุกให้กับพี่น้องชาวต าบลเสอเพลอ  อย่างแทจ้รงิ  จึงก าหนดนโยบายการบรหิารงานขององค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลเสอเพลอ  ดังนี ้ 
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1. ด้านการสง่เสรมิคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดแูลบ ารงุรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 

2. นโยบายด้านสง่เสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 
3. นโยบายด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน/การปูองกันยาเสพติด 
4. นโยบายด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
7. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
8. นโยบายอื่น ๆ 

 
รายละเอียดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    

 
1.ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
   1.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการแจง้ข่าวสารให้ความรู้ 

ตรวจ       สุขภาพประจ าปี และการควบคุมปูองกันโรคติดต่อให้กับประชาชนให้มีประสทิธิภาพ 
   1.2 ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อใหป้ระชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้  

ในการรักษาสุขภาพอนามัย  และการปูองกันโรคติดต่อได้อย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ 
   1.3 ส่งเสรมิสนบัสนุนด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาโรคด้วยสมุนไพรต่าง ๆ 
   1.4 พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนให้ได้รบัเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตลอดทั้งส่งเสริมให้

มีการออกก าลังกาย  เพื่อรักษาสุขภาพอนามัยให้เหมาะสมกบัวัย 
   1.5 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้พิการทุพพลภาค  ให้ได้รับการดูแลและมีความอยู่ที่ดีข้ึน 
   1.6 สนับสนุนช่วยเหลอืผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยเรื้อรัง ผูปุ้วยเอดส์ ให้มหีลกัประกันด้านอาชีพ/ด้านรายได้ และการ

เข้าถึงบรกิารของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (กู้ชีพ-กู้ภัย) 
   1.7 ส่งเสรมิใหส้ตรมีีความเท่าเทียมและมีความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็นการใช้สิทธิส่วนบุคคลและการ

ร่วมด าเนินกจิกรรมสาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน 
   1.8 ส่งเสรมิสนบัสนุนให้เยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างตอ่เนื่องตัง้แต่ระดบัปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ

ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 
   1.9 อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งต้นน้ า ล าธาร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
   1.10 อนุรักษ์และรักษาพื้นทีส่าธารณประโยชน์ของหมูบ่า้นมี  ให้ประชาชนเข้าไปบกุรุกท าลาย  เพื่อให้ประชาชน

ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
   1.11 ส่งเสรมิใหม้ีการปรบัปรุงบ ารงุดิน  ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแกก่ารเพาะปลูกพืช และการท าการ

เกษตรกรรมอื่น ๆ  
   1.12 ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรได้มีการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยจากสารพิษ 
   1.13 สนับสนุนการบ ารงุรักษาแหลง่น้ าสาธารณะ และการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ชุมชนพื้นที่สเีขียวเพิ่มพื้นที่ปุา

ให้แกชุมชน 
   1.14 ก ากับดูแลการรกัษาความสะอาด การก าจัดขยะมลูฝอยบรเิวณถนนหนทาง แม่น้ าล าคลอง ที่อยู่อาศัย และ

บริเวณทีส่าธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
   1.15 จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ โดยการดูแลรักษาความสะอาด การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลูของชุมชน 
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2. นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 
2.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีความพร้อมในการดูแลเด็กปฐมวัย ทั้งในด้านสติปัญญา ทางด้านอารมณ์ และ

ทางด้านสงัคม 
2.2 พัฒนาด้านบุคลากร ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ และมีศิลปะในการดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าศรทัธาแก่ผูป้กครองและชุมชน 
2.3 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ด้านการศึกษา การกีฬา และการดนตรีให้แก่สถานศึกษาในชุมชน 
2.4 สนับสนุนบทบาทสถาบันบวร (บ้าน,วัด,โรงเรียน) เพื่อให้ชุมชนได้เกิดความรัก ความสามัคคี มีจิตใจที่

โอบอ้อมอารี เอื้อเฟือ้ เกื้อกลูซึง่กันและกัน และพัฒนาทอ้งถ่ินร่วมกัน 
2.5 จัดอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรม คุณธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพือ่ให้เข้าใจใน

หลักธรรมที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.6 ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้มีการอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน 
2.7 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีอันดีงามของทอ้งถ่ินให้อยู่คู่ชุมชนต่อไปได้อย่าง

ยั่งยืน 
2.8 สนับสนุนส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถ่ิน ให้มบีทบาทและการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน 
2.9 อนุรักษ์วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้และเกิดการวางแผนวัฒนธรรม อันดี

งามของบรรพบรุุษ 
2.10 จัดอบรมให้ความรู้ทีมงานผูฝ้ึกสอนประจ าหมู่บ้าน  เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของ 

                   กฎกติกามารยาทข้ันพื้นฐาน  เพื่อน าไปฝึกสอน  เด็กและเยาวชนภายในหมู่บ้าน 
          2.11  สนับสนุนให้มสีนามกีฬา  และวัสดุอปุกรณ์การกีฬาประจ าหมูบ่้าน 
          2.12  ส่งเสรมิสนบัสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง  ๆ  ทั้งในระดับหมู่บ้านระดับต าบล  ตลอด         

ทั้งการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างชุมชน  และองค์กรต่าง  ๆ  
 
    3.  นโยบายด้านความมั่นคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน/การป้องกันยาเสพติด 
 3.1  ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการจัดอบรมอาสาสมัครต ารวจบ้าน 
          3.2  สนับสนุน  วัสดุอุปกรณ์   เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครต ารวจบ้าน 
          3.3  จัดให้มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครต ารวจบ้าน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสาร  ยานพาหนะ  และ

เครื่องมือเครื่องใช้ประจ าศูนย์  และอื่น  ๆ  ที่จ าเป็น 
          3.4  จัดท าแผนปูองกันยาเสพติดในชุมชน  เผยแพร่ความรู้ของโทษภัยจากสารเสพติด    โดยให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล  การแจง้เบาะแส  และการห้ามปราม  บุตร  หลาน  เด็กและเยาวชน  
เพื่อมิให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

          3.5  ให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษ  ให้ได้รับการดูแลบ าบัดรกัษาอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของ
รัฐ  เพื่อใหร้่างกายกลบัคืนสภาพปกติ  และสามารถกลบัเข้าสู่สงัคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป 

 
    4.  นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          4.1  จัดให้มีอาสาสมัคร  ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย  (อปพร.) 

4.2  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสาร  และยานพาหนะ  ในการปฏิบัติงาน  ด้านสาธารณภัย 
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    5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  

5.1  ส่งเสรมิให้ประชาชน  ได้เรียนรู้ถึงหลกัการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ 
 พอเพียง  เพื่อน าไปปฏิบัติในระดบัครัวเรือน  เพื่อให้มีอาหารไว้บริโภค  และลดรายจ่ายประจ าวัน 

           5.2  ส่งเสริมการออมในชุมชน  และกิจการสหกรณ์ 
           5.3  จัดหาทุนในการประกอบอาชีพ 
           5.4  อบรมวิชาชีพ 
           5.5  ส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
           5.6  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  

 5.7  ส่งเสริมให้ชุมชน  มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อใหผู้้ผลิตและผู้บริโภค  ได้มีการ  
แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน 

 5.8  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล  และสนับสนุนวัสดุ  
อุปกรณ์  เครือ่งมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น 

           5.9  สนับสนุนการปฏิบัตงิานของอาสาสมัครเกษตรประจ าหมูบ่้าน  ในการส ารวจข้อมลูการเกษตร  การ          
แจ้งเตือนภัยระบาดของศัตรูพืช  การแจง้เตือนภัยพิบัติ  และจัดท าแผนพัฒนาทางด้านการเกษตร 

           5.10  พัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน  และแหลง่น้ าใต้ดินมาใช้เพื่อการเกษตร 
 
     6.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.1  จัดให้มีและพัฒนาระบบคมนาคมให้ไดร้ับความสะดวก ครอบคลุมพื้นที่ตามความเหมาะสม 
          6.2  จัดให้มีและพัฒนาระบบไฟฟูาครอบคลมุทั้งพืน้ที่ ตลอดจนไฟฟูาสาธารณะ 
          6.3  จัดให้มีน้ าสะอาดเพือ่การอปุโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

6.4  จัดให้มีและพัฒนาระบบระบายน้ า 
 

     7.  นโยบายด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหารจัดการ 
7.1  ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ประชาชน พนักงาน ลูกจ้าง อบต. มีส่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
7.2  ส่งเสรมิประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการปฎิบัตงิานของ อบต. 
7.3  บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ลดข้ันตอน การท างานมีประสิทธิภาพ 
7.4  ส่งเสรมิประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อบต. 
7.5  ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
7.6  พัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง ใหม้ีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน 

          7.7 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฎิบัติงานของ อบต. ให้ประชาชนทราบ 
7.8  จัดท า/จัดหาอาคารที่ท าการ  และสิ่งอ านวยความสะดวก  จัดภูมิทัศน์ทั้งภายในภายนอกอาคารที่ท า    

การ  ในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ 
 

     8.  นโยบายด้านอ่ืน  ๆ   
8.1   สานต่อนโยบาย โครงการอันเป็นประโยชน์ของชุมชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ภายในต าบลเสอเพลอ 

บรหิารจัดการขยะให้เป็นรปูธรรม   
 
 
 
 
 



 
                                                                 -6- 

 
  

จ. การจัดท างบประมาณ 
 

           ผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปงีบประมาณ  2561   โดยมีโครงการทีบ่รรจุอยู่ในข้อบัญญัตงิบประมาณ  จ่ายขาดเงินสะสม    
เงินอุดหนุเฉพาะกิจ ที่ได้ด าเนินการจ านวน  158  โครงการ    สามารถจ าแนกตามนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการทีด่ าเนินการจริง 
1. ด้านการสง่เสรมิคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดแูล 

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ      และสิ่งแวดล้อม 
17 

2. นโยบายด้านสง่เสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การ
นันทนาการและการกีฬา 

21 

3. นโยบายด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของประชาชน/การปูองกันยาเสพติด 

3 

4. นโยบายด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

1 

5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 

4 

6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

25+33=58 

7. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
 

20 

8. นโยบายอื่น ๆ 
 

2 

9. ครุภัณฑ์ 31+1=32 

รวม 158 

  
 

รวมโครงการทีด่ าเนนิการไดท้ั้งสิ้น    158   โครงการ 
 
 
 
 
 
 



  
 

แผนภูมิ  แสดงโครงการท่ีด าเนินการในข้อบัญญัติ จ่ายขาดเงินสะสม                           
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายฯ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  
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32 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครอง
ดูแลบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

นโยบายส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนาธรรม/การ
นันทนาการและการกีฬา 

นโยบายด้านความม่ันคงและ
ความปลอกภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน/การ
ป้องกันยาเสพติด 

นโยบายด้านการป้องกนั
และบรรเท่สาธารณภัย 

นโยบายด้านส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายด้านการเมืองการ
ปกครองและการบรหิารจัดการ 

นโยบายอื่น ๆ 

ครุภัณฑ์ 
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สรุปโครงการท่ีด าเนินงาน 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  

 จ าแนกตามนโยบาย ได้ดังนี้ 
1.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม/การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ     
   และสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1.  โครงการดูแลห่วงใยผู้สูงอายุ/ผู้
พิการในชุมชน 

250,000  223,412  เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้
พิการในเขตชุมชน 

ได้จัดท าโครงการดูแล
ห่วงใยผู้สูงอายุ/ผู้พิการใน
ชุมชน  

2. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส  

100,000 80,000 เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
ผู้ด้อยโอกาส 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
ผู้ด้อยโอกาส 3 ครัวเรือน 

3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  14,500,000 14,041,600 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุในเขตต าบลได้รับ
เบี้ย 

4. เบี้ยยังชีพคนพิการ  5,000,000 4,612,000 เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ  ผู้พิการในเขตต าบลได้รับ
เบี้ย 

5. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 90,000 83,500 เพื่อผู้ปุวยเอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

ผู้ปุวยเอดส์ในเขตต าบล
ได้รับเบี้ย  

6. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
อบต.เสอเพลอ 

30,000 30,000 เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา
และพัฒนาศักยภาพ 
ผู้สูงอายุได้รับความรู้ 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ต าบล  

7. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน(ออมวันละบาท) 

73,000 73,000 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชน 

พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 

8. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  100,000 
+81,000 

  

 155,400 เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ 
เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ประชาชนในเขตต าบล 

9. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

80,000 78,764 เพื่อปูองกันโรคระบาด ไข้
เลือดออด ยุงลายในพื้นที่ 

พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 

10. โครงการอบรมให้ความรู้
ประชาชนในการดูแลสุขภาพให้มี
ความปลอดภัยที่ดีในสภาวะ
ปัจจุบัน 

10,000 9,700 เพื่ออบรมให้ความรู้
ประชาชนในการดูแล
สุขภาพ 

ประชาชนในเขตต าบล  
เสอเพลอ 

11. โครงการอบรมให้ความรู้การใช้
น้ าอย่างประหยัดการจัดการน้ า
เสีย บ าบัดน้ าเสียของครัวเรือน 

15,000 13,297 เพื่ออบรมให้ความรู้
ประชาชนในการบริหาร
จัดการน้ า 

ประชาชนในเขตต าบล  
เสอเพลอ 

12. ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

80,000 16,740 เพื่อปูองกันโรคระบาด 
จากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 

พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 

13. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ (สปสช) 

200,000 200,000 เพื่อให้ประชาชนมีหลัด
ประกันสุขภาพ 

ประชาชนในเขตต าบล 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัต ิ
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

14. โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขโรค
ระบาด 

50,000 50,000 เพื่อปูองกันโรคระบาด 
พิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ 

พื้นที่ต าบล      
เสอเพลอ 

15. โครงการชุมชนสะอาดบ้านเมืองน่าอยู่ภูมิ
ทัศน์น่ามอง 

20,000  14,500  เพื่อมีน้ าใช้ในการอุเพื่อ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน ชุมชน  

ทุกหมู่บ้านในต าบล 

16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุโดยชุมชน 

120,000 119,400 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ศึกษาดู
งานเก่ียวกับผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในพื้นที่
ต าบล 

17. โครงการปลูกปุารอบหนองน้ ากิน ม.2 50,000 19,688 เพื่อบ ารุงรัก
ทรัพยากรธรรมชาติ     
   และสิ่งแวดล้อม 

บ้านเสอเพลอ 

รวม 19,849,000 19,821,001   

 
2.นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัต ิ
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1.  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 30,000  30,000  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และ
เพิ่มพัฒนาการการ
เรียนรู้ดียิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่ต าบล 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

1,014,300 980,400 เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาการ
ของเด็ก 

โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบล 

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึง
บริการภาครัฐส าหรับเด็กปฐมวัย 

 100,000  90,000 เพื่อลดภาระให้แก่
ผู้ปกครอง 

เด็กก่อนวัยเรียนใน
ต าบลเสอเพลอ 

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)  

351,900 346,800 เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านการบริการ
สถานศึกษาให้เป็นไป
ด้วยความเรียนร้อย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบล 

5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์      
สวนมอญ(เข้าข่ายลูกเสือ-เนตรนารี) 

20,000 20,000 เพื่อเรียนรู้ในหน้าที่ที่
รับผิดชอบตลอดทั้ง
ความรักความสามัคคีใน
หมู่เหล่า 

เขตพื้นที่ต าบล 

6. โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
ในเขต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,640,267 1,321,969.22 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และพัฒนาการของเด็ก 

โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบล 

7. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ในเขตต าบล 

2,726,000 2,695,000 เพื่อให้เด็กมีโภชนาการ
ที่ดี 

โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบล 

8.  โครงการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาให้มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียนฯ 

42,000  36,400  เพื่อช่วยให้นักเรียน
นักศึกษามีรายได้ 

นักเรียนนักศึกษา
ในเขตต าบล 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

  9. อุดหนุนโครงการจัดการการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม (เสอเพลอโมเดล) 

 50,000  50,000 เพื่อรองรับนโยบายของ
รัฐด้านการศึกษา 

โรงเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลเสอเพลอ 

10. อุดหนุนกิจกรรม/โครงการโรงเรียน
ในพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 

30,000 30,000 เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการฯน าสู่
ปฏิบัติ 

โรงเรียนพระราชด าริ
ในพื้นที่ต าบล 

11. อุดหนุนโรงเรียนโคกศรีส าราญ (กีฬา
กลุ่มโรงเรียนเสอเพลอ) 

20,000 20,000 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
ความรักความสามัคคีใน
โรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่
ต าบล 

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือพิธีการ 
ทางศาสนา รัฐพิธี วันส าคัญทาง
ศาสนา และวันส าคัญของชาติ อ่ืน ๆ 

30,000 
 60,000 

66,088 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

อ าเภอกุมภวาปีหัวหน้า
ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 

13. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทงประจ าปี 

80,000 80,000 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

ประชาชน ทุก หมู่บ้าน
ในชุมชน 

14. โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ 

100,000 88,090 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

ประชาชน ทุก หมู่บ้าน
ในชุมชน 

15. อุดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

57,000 57,000 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาทุกหมู่บ้านใน
ชุมชน 

16. อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

60,000 60,000 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

ประชาชน  หมู่บ้านใน
ชุมชน 

17. อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีสวดมนต์ท านองสรภัญญะ 

55,000 55,000 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาทุกหมู่บ้านใน
ชุมชน 

18. โครงการลานบุญลานธรรม 20,000 20,000 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกของประชาชน
โดยอาศัยหลักธรรม 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาทุกหมู่บ้านใน
ชุมชน 

19. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน/
เยาวชนต้านยาเสพติด 

150,000 149,800 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน 

ประชาชนนักเรียน 
นักศึกษาทุกหมู่บ้านใน
เขตต าบล 

20. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาในต าบล
เสอเพลอ 

100,000 98,980 เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการออกก าลัง
กาย/ส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ของชุมชน 

ประชาชนนักเรียน 
นักศึกษาทุกหมู่บ้านใน
เขตต าบล 

21. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์      
สวนมอญ (โครงการอบรมวินัยและ
คุณธรรมจริยธรรม) 

30,000 30,000 เพื่ออบรมเด็กเยาวชนให้
มีวินัยในตนเอง 

สถานศึกษาในเขตพื้นที่ 

รวม 6,766,467 6,325,527.22   
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3.นโยบายด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/การป้องกันยาเสพติด 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัต ิ
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการปูองกันอุบัติเหตุทางถนน 150,000 143,372 เพื่ออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการปูองกัน
อุบัติเหตุ 

ผู้น าท้องที่ และ
ประชาชนในต าบล 

2. โครงการรณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติด 50,000 25,000 เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

เด็ก/เยาวชน/กลุ่ม
เสีย่ง/ประชาชนใน
ต าบล 

3. โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. 150,000 148,300 เพื่ออบรมให้ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพสมาชิก 
อปพร. 

สมาชิก อปพร.ในเขต
พื้นที่ต าบล 

รวม 350,000 316,672   

 
 
4.นโยบายดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัต ิ
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ-
กู้ภัย 

324,000 297,000 เพื่อพิจารณาหน่วยกู้
ชีพ-กู้ภัยต าบล 

หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย
ต าบล 

รวม 324,000 297,000   

 
 
5.นโยบายดา้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัต ิ
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการส่งเสริมการผลิตประมง 
 

30,000 
20,000 

49,432 เพื่อยกระดับการผลิต
ประมงให้สูงขึ้น 

ในเขตพื้นที่ต าบล 

2. โครงการส่งเสริมเกษตรที่ดี 30,000 
+15,000 

44,802 เพื่อให้เกษตรกร
ตระหนักในการผลิต
เกษตรที่ดี 

ในเขตพื้นที่ต าบล 

3. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 20,000 20,000 เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่ต าบล 
4. โครงการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร 30,000 29,932 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ด้านทักษะอาชีพให้กับ
เกษตรกร 

ในเขตพื้นที่ต าบล 

รวม 145,000 144,166   
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6.นโยบายดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็กก้ันล าห้วยน้ าฆ้อง บ้านสง
เปลือย ม.16 

1,100,000  1,035,000   เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ฝายน้ าล้น 

2. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็กก้ันล าห้วยสามพาด บ้านทอง
อินทร์ ม.13 

500,000  499,000   เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ฝายน้ าล้น 

3. โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบ
ส านักงาน อบต.เสอเพลอ  

 300,000  300,000 เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินส านักงาน 

อบต.เสอเพลอ 

4. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  500,000 500,000 เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กและทรัพย์สิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทองอินทร์ ม.5 

244,000 244,000 เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กและทรัพย์สิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6. โครงการจัดซ้ือยางมะตอย 100,000 100,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 

7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 213,000  213,000  เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ถนน คสล. 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.6 

348,000 348,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ถนน คสล. 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.3 

348,000 348,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ถนน คสล. 

10.  โครงการปรับปรุงถนนดินผนังก้ันล าห้วย
น้ าฆ้อง บ้านสงเปลือย ม.16 

205,000 205,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ถนนดิน 

11.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกศรี
ส าราญ ม.8 

187,000  187,000  เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ถนนลูกรัง 

12. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายใน 
อบต.เสอเพลอ 

450,000 450,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ถนน คสล. 

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้านบ้าน
โคกศรีส าราญ ม.8  

266,000 
 
  
 

266,000 
          

 เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ท่วม เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ร่องระบายน้ า 

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้านบ้าน
โคกศรีส าราญ ม.15  

498,000 
 
  
 

498,000 
          

 เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ท่วม เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ร่องระบายน้ า 

15. โครงการรณรงค์คุณธรรมจริยธรรมและ
การปูองกันการทุจริต 
 

30,000 29,910 เพื่อต่อต้านการโกง/
ทุจริตคอรัปชั่นทุก
รูปแบบ 

ประชาชน ในเขต
ต าบล พนักงานส่วน
ต าบล 
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ล าดับ โครงการ  
(จ่ายขาดสะสม) 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

16. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทองอินทร์ 

100,000 
 
  
 

100,000 
          

เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กและทรัพย์สิน 

รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านทองอินทร์ 

17. โครงการก่อสร้างราง ฝาปิด รางระบายน้ า
ตระแกรงเหล็กภายใน อบต.เสอเพลอ  

200,000 
 
  
 

200,000 
          

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ตระแกรงฝาปิดราง
ระบายน้ า 

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.
15 

300,000  
 

293,000  
  

 เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ท่วม เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ร่องระบายน้ า 

19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านวัง
หน้าผา ม.18  

291,000 
 
  
 

291,000 
          

 เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ท่วม เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ร่องระบายน้ า 

  งบกลาง  897,481       

19. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบล
เสอเพลอ ม.1,2,3,6,7,8,10และ18 

 496,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ถนน ลูกรัง. 

20. โครงการจัดซ้ือวัสดุซ่อมถนนลาดยาง ม.3  28,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 

21. โครงการจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมฝายน้ าล้น ม.
5 

 26,800  เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ฝายน้ าล้น 

22. โครงการวางระบบประปาในหมู่บ้าน ม.11  102,000 เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้สะดวกในการ
บริการ 

พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 

23. โครงการวางท่อระบายน้ า ม.17  111,400 เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบาย
น้ า 

พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 

24.  เงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย   133,281  เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ที่ได้รัผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ 

ประชาชนต าบลเสอ
เพลอ 

รวม 5,177,481 5,180,391   

 
 
 
 



 
-13- 

 
7.นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัต ิ
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคคลากรในองค์กร 
 

300,000 
+180,000 

456,950 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความเข้มแข็งขององค์กร 

การอบรมศึกษาดูงาน
ของบุคลากรใน
องค์กรทุกท่าน 

2. .โครงการประชุมประชาคมสัญจร 
 

20,000 675 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
ต าบลเสอเพลอ 

3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 100,000 75,250 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งทั่วไป 

การเลือกตั้ง 

4. อุดหนุนหน่วยงานเอกชน (อสม.) 
 

380,000 380,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จัดกิจกรรม 

อสม.19 หมู่บ้าน ใน
เขต ต าบลเสอเพลอ 

5. อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
ระดับอ าเภอกุมภวาปี 

25,000 25,000 เพื่อเป็นศูนย์กลางรวม
ข่าวสาร 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

6. โครงการจัดหา/ปรับปรุงพัสดุ/
ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ส านักงาน 

1,748,800  1,628,890 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

7. .รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
 

1,228,000 407,741 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ฯลฯของแต่ละส่วนงาน 

ทุกส่วนงาน 

8. โครงการจัดหาค่าสาธารณูปโภค 
 

580,000 436,013.68   เพื่อจัดหาสาธารณูปโภค สนง.องค์การบริหาร
ส่วนต าบล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

9. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธี
การ 
 

60,000 58,400 เพื่อเลี้ยงรับรองต่างๆ การประชุม
คณะกรรมการต่างๆ 
ตามระเบียบกฎหมาย 

10. โครงการค่าตอบแทนเงินเดือน เงิน
เพิ่มต่าง ๆ สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆตามกฎหมายที่พึ่งได้รับ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อปท. 

22,015,683 18,880,220 เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่
พนักงาน /ส.อบต. 

ผู้บริหารฝุายการเมือง 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง อบต.
ทุกท่าน 

11. จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
 

50,000  42,408.12 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการเอกสาร
ในส านักงาน/บริการ 

ส านักงาน 

12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อ อบต.เสอ
เพลอ  

20,000 10,000 เพื่อน าผลประเมินมา
พัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการบริการ
ให้ดียิ่งขึ้น 

ผลประเมินประชาชน
ผู้มาใช้บริการองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

13. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในหรือ
นอกราชอาณาจักร 

670,000 347,106 เพื่อจ่ายเดินทางไปราชการ
ในหรือนอกราชอาณาจักร 

ผู้บริหาร,พนักงาน
,เจ้าหน้าที่ 

14. .โครงการรณรงค์คุณธรรมจริยธรรม
และการปูองกันการทุจริต 
 

30,000 29,910 เพื่อต่อต้านการโกง/ทุจริต
คอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

ประชาชน ในเขต
ต าบล พนักงานส่วน
ต าบล 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

15. โครงการด าเนินการเก่ียวกับแผนที่
ภาษีฯ 

300,000 113,774 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการช าระภาษี 

เขตพื้นที่ต าบล     
เสอเพลอ 

16. ค่าบ ารุงรักษาและแซมแซม 
 

180,000 
+30,000 

243,387.55 เพื่อบ ารุงรักษา/
ซ่อมแซมรถยนต์ 

รถยนต์ในส านักงาน 

17. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

271,500 271,500  เพื่อสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

 ข้าราชการใน
ส านักงาน 

18. เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 181,903 181,903  เพื่อจ่ายบ าเหน็จให้
ลูกจ้าประจ า 

 ลูกจ้างประจ าใน
ส านักงาน 

19. เงินสมทบประกันสังคม 240,000 209,558  เพื่อสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

 ประกันสังคม 

20. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 202,000 102,213.26 เพื่อใช้จ่ายในระบบ
อินเทอร์เน็ต และค่า
สื่อสารต่าง ๆ 

ส านักงาน 

รวม 28,782,886 23,900,899.61   

 
 
8.นโยบายอ่ืน ๆ 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยก
ขยะ  

20,000 20,000 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการขัด
แยกขยะอย่าง
ถูกต้อง 

หมู่บ้านในเขตต าบล
เสอเพลอ 

2. ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย 420,000 195,000 เพื่อก าจัดขยะใน
ชุมชน  เพื่อ
สภาพแวดล้อมที่ดี 

ทิ้งพื้นที่เทศบาล
ต าบลเวียงค า 

รวม 440,000 215,000   

รวมท้ังสิ้น 61,834,834 55,200,656.83   
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บัญชีครุภณัฑ์    

รายการ 

งบประมาณ  

 

คงเหลอื 

 

 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบกิจ่ายไป 

1. ค่าจัดซื้อ.โต๊ะท างาน + เก้าอี้  
เอนกประสงค์ 

 25,000 25,000  
-  

2. เครื่องมัลตมิีเดีย โปรเจคเตอร ์ 33,000 30,300 2,700  

3. เค้าเตอร์ รูปตัว L 15,000 15,000 -  

4. จอรบัภาพ 40,000 40,000 -  

5. โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ 34,000 31,500 2,500  

6. โต๊ะหมูบู่ชา 8,500 8,500 -  

7. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 9,600 8,400 1,200  

8. เครื่องคอมพิวเตอร ์ 22,000 21,000 1,000  

9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์ 6,600 6,600 -  

10.  ตูเ้หล็ก 2 บาน  จ านวน 8 ตู ้ 44,000    44,000   -  

11. โต๊ะท างาน + เก้าอี้   (ระดับ 3-6 ) 
จ านวน 6 ชุด 

27,500    27,500 
    

-  

12.โต๊ะหมู่บูชา   จ านวน  1  ชุด  8,500  8,500 -  

13.โต๊ะอนุบาลหน้าขาว + ม้านั่ง จ านวน 8 
ชุด 

18,400   18,400   -  

14.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรบังาน
ประมวลผล จ านวน  1  เครื่อง 

21,000  20,700 300  

15.ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง กรองแสง
อย่างด ี  

29,250  29,250 
 

-  

16.ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง   เวทีห้อง
ประชุม 

 6,800 6,800  
 

-  

17.ตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 11,000 -  

18.ค่าจัดซื้อเลื้อยโซ่ยนต ์ 8,000 5,490 2,510  

19.ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าความดันสูง 12,000 9,500 2,500  

 

 

 

 

 

 



                                                  -16- 
  
 

รายการ 

งบประมาณ  

 

ดงเหลอื 

 

 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบกิจ่ายไป 

20..ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  15,800 15,800  -  

21.ตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 11,000 -  
22.โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ 25,500 19,500 6,000  
23.กล้องถ่ายภาพน่ิง 11,000 11,000 -  

24.โทรทัศน์ L E D 8,000 8,000 -  

25.ค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 18,000 13,500 4,500   

26.เก้าอีม้้านั่งยาว (จ านวน 4 ที่นั่ง)  10,000 10,000  -   
27.ตู้ไม้มีกุญแจลอ็ก  4 ช้ัน 1,200 950 250   

28.ตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 11,000 -  

29.โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ 3,500 3,500 -  

30.รถเข็น 5,000 4,900 100  

31.เครื่องสบูน้ าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟูา) 11,000 10,660 340  

รวมท้ังสิ้น 511,150   477,750   23,900   

 

 
 

รวมครุภัณฑ์ที่ด าเนินการ จ านวน  31  รายการ 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560 
(เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561) 

  
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณ  
การเบิกจ่าย 

1.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านเหล่ากล้วย ม.3 

/   495,000 495,000 

2.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนข้ีเหล็ก ม.4 

/   398,000 
 

398,000 
 

3.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา ม.11 

/   89,000 
 

89,000 
 

4.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านสงเปลือย ม.19 

/   382,000 
 

382,000 
 

5.โครงการซอ่มแซมถนนถมดิน      
บ้านเสอเพลอ ม.2 

/   260,000 
 

260,000 
 

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านสวนมอญ ม.6 

/   355,000 
 

355,000 
 

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโคกศรสี าราญ ม.8 

/   362,850 
 

358,000 
 

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนศรีสมพร ม.10 

/   440,000 
 

440,000 
 

9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา ม.11 จ านวน 
3 ช่วง 

/   394,070 
 

391,000 
 

10.โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านดงสามสิบ ม.12 
จ านวน 2 ช่วง 

/   400,950 
 

400,950 
 

11.โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน  บ้านทองอินทร์ ม.13 
ถนนคอนกรีตเขตรอยต่อ  หมู่ที่ 5 ถึง
หมู่ที่ 13 

/   386,000 
 

386,000 
 

12.โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาค า     
ม.14 ซอย7พี่น้องอุทิศ 

/   412,500 
 

412,500 
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                               ผลการด าเนินงานตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560 
(เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561) 

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณ  
การเบิกจ่าย 

13.โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโคกศรสี าราญ   ม.17 
จ านวน 2 ช่วง 

/   106,700 106,700 

14.โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา ม.18  

/   213,000 
 

213,000 
 

15.โครงการกอ่สร้างถนนติดต้ังราวเหล็ก
ลูกฟูก บ้านโคกศรสี าราญ ม.17 

/   250,000 
 

250,000 
 

16.โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านเสอเพลอ ม.2 

/   500,000 
 

460,000 
 

17.โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านทองอินทร์ ม.5 

/   376,000 
 

345,000 
 

18.โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านทองอินทร์ ม.5 

/   488,000 
 

488,000 
 

19.โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านดงสามสิบ ม.12 

/   376,000 
 

354,000 
 

20.โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลอืย ม.16 

/   500,000 
 

473,000 
 

21.โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลอืย ม.19 

/   123,500 
 

103,000 
 

22.โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา ม.18 

/   325,000 
 

307,000 
 

23.โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นกั้นล าห้วย
หนองแดง 

/   500,000 
 

500,000 
 

24.โครงการวางทอ่ คสล.อัดแรง ช้ัน 3 
บ้านโนนข้ีเหล็ก ม.4 

/   195,000   186,000     

รวมท้ังสิ้น    8,328,750 8,153,150 

 
 

จ านวน  24  โครงการ 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560 (ครั้งท่ี 2) 
 (เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561    (1 เม.ย. 2561 – 30 ก.ย. 2561) ) 

  

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนิน  
การ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณ  
การเบิกจ่าย 

1.เครื่องสบูน้ าแบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์
ไฟฟูา 

/   15,000 15,000 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน   บ้านสงเปลือย ม.1 

/   328,160 328,160 

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน   บ้านเหล่ากล้วย ม.3 

/   142,200 142,200 

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน   บ้านเหล่ากล้วย ม.3 

/   291,200 291,200 

5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน   บ้านโนนสวรรค์ ม.7 

/   495600 481,000 

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน   บ้านสงเปลือย ม.9 

/   103,040 103,040 

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านวังหน้าผา ม.11 (3ช่วง) 

/   394,070 391,000 

8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลอืย ม.9 

/   450,000 450,000 

9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรสี าราญ     
ม.15 

/   496,000 455,000 

10.โครงการขุดลอกคลองสง่น้ าและ
ก่อสร้างถนนลกูรงัเรียบคลอง ม.9  
(จากฝายโนนขมิ้นบ้านโนนศรสีมพร    
ม.10 –หนองสาครบ้านสงเปลือย ม.9) 

/   3,000,000 1,400,000 

รวมท้ังสิ้น    5,715,270 4,056,600 

 
จ านวน   10  โครงการ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 
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          ฉ.  ผลการด าเนนิงาน 

            องค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ 2561   จ่ายขาดเงินสะสม   และเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  เพื่อพฒันาในเขต
พื้นที่องค์การ 

            บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   โดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริม สนบัสนุนจากภาครัฐ  ภาคประชาชน  และ     
ภาคเอกชนในพื้นที่  จนโครงการต่างๆ  ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่             
และทั้งพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมผีลการด าเนินงานทีส่ าคัญ  ตามนโยบายของผู้บรหิารบญัญัติไว้  ให้นายก
องค์การ      บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  
ต่อสภาองค์การ   บริหารส่วนต าบล  เป็นประจ าทุกปี ตามนโยบาย  ดังนี ้

 
 1. ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิตและสิง่แวดล้อม/การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ       
              และสิ่งแวดล้อม 

  2. นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 
   3. นโยบายด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน/การปูองกันยา

เสพติด 
   4. นโยบายด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  5  นโยบายด้านการสง่เสริมการประกอบอาชีพ 
  6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  7. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ  
  8. นโยบายด้านอื่น ๆ   
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                                                                                                                35 
                 
      

1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดล้อม  

   
           โครงการดูแลห่วงใยผู้สงูอายุ/ผูพ้ิการในชุมชน   
 

                
 
 

                             โครงการอบรมให้ความรู้ ประชาชน ในการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยที่ดีในสภาวะปจัจบุัน   

                               
                                                                     
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  โครงการต่างๆ                                
ตามผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณปี 2561  
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          โครงการก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กบัประชาชนผู้ยากไร้และผู้ดอ้ยโอกาส 
 

     
             
           โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลผูสู้งอายุโดยชุมชน 
 

                                     
 

                      
                       โครงการอบรมให้ความรู้การใช้น้ าอย่างประหยัด การจัดการน้ าเสีย บ าบัดน้ าเสียของครัวเรือน 
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                   เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ 

       

     
 
                   เงินสมทบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) 

      
 

          โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

                                     
 

          โครงการพฒันาศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาผูส้งูอายุ อบต.เสอเพลอ 
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        โครงการปลกูปุารอบหนองน้ ากิน ม.2 

 

    
          โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขโรคระบาด 

             
 

          โครงการชุมชนสะอาดบ้านเมืองน่าอยู่ภูมิทัศน์น่ามอง 

         
                                                                         

          2. นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา           
            

                            โครงการจัดกจิกรรมวันเด็ก 
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                      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
 

     
 

                                                                              
                       โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการภาครัฐส าหรบัเด็กปฐมวัย 
 

   
 

                        อุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทรส์วนมอญ(เข้าข่ายลูกเสือ-เนตรนารี) 
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                            อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตต าบล 

                          

               โครงการจัดหาอาหารเสรมิ (นม)โรงเรียนในเขต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

     
                        โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน/เยาวชนต้านยาเสพติด        
                                                                                            

    
 

                       โครงการจัดซื้ออปุกรณ์กีฬาในต าบลเสอเพลอ 
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โครงการอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจ าปี 

 
                                                                           
                              อุดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 

        

                      อุดหนุนโครงการสง่เสรมิสนบัสนุนประเพณีบุญบัง้ไฟ 
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                      อุดหนุนโครงการอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีสวดมนต์ท านองสรภัญญะ 

      

                  โครงการลานบุญลานธรรม 

         
 

    3. นโยบายด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน/การป้องกันยาเสพติด                        
                       โครงการปอูงกันอุบัติเหตุทางถนน 

      
 
                        โครงการรณรงค์ปูองกันปญัหายาเสพติด 
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                  โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. 

      
              
          4. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย 

       
 

      5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ                  
                      โครงการส่งเสริมการผลิตประมง 

     

                       โครงการสง่เสรมิอาชีพกลุม่สตร ี
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                     โครงการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร 

   
                                                             
 6. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาด้านระบบเส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรและขนส่ง 

                    -โครงการปรบัปรุงศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านทองอินทร์ ม.5   -โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

                     
 

                      โครงการปรับปรุงถนนดินผนังกั้นล าห้วยน้ าฆ้อง บ้านสงเปลือย ม.16 

           
 

                                                                            
                            โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้มฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้าน   
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                             โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหลก็  

                  
                                            
                                   โครงการวางท่อระบายน้ า 

        
                                                                                     
                            โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน  

                     

                 โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  
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เงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย                    

               
                                                                                       

         7. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
                            โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจัดการและพฒันาบุคลากรในองค์กร 

  
                       โครงการประชุมประชาคม เพ่ือการพัฒนาแผนท้องถิ่น 

   
                โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
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                   โครงการจัดหา/ปรับปรุงพัสดุ/ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ส านักงาน 
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 8. นโยบายอ่ืนๆ   
    
              โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะ 

                   
                          
                 การก าจัดขยะมลูฝอย 
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                    โครงการต่างๆ และกิจกรรมท่ีทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ    
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  ผลการด าเนินงานอ่ืน  ๆ 

 องค์การบริหารสว่นต าบลเสอเพลอ  ได้จัดท าโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี, จ่าย          
ขาดเงินสะสม,  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ  2561  ด าเนินงานในเขตพื้นที่โดยได้รับ
ความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชน  ในพื้นที่  จน
โครงการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งใน เขตพื้นที่  และพื้นที่
ใกล้เคียง  

ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์  จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เสอเพลอ  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  หรือแจ้ง
ผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

        จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

 

                                                       (ลงช่ือ)   
                                                                   (นายสมัย  นครไพร) 
                                                         นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ 

                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
            

 
 
 
 



                                         
  
                            
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


