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ค าน า 

 อ๎างถึง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข๎อ7 

ก าหนดให๎แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห๎าปี  

, หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น        

( พ.ศ.2561-2565 ) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และ ที่แก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  พ.ศ.2561 นั้น  

  จากสภาพการพัฒนาของทองถิ่นตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน   แผนพัฒนาสามารถพิสูจน๑ให๎เห็นถึงระบบการ
พัฒนาที่ท าให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และเปูาหมายที่ไดก าหนดไว   โดยด าเนินการตามนโยบายของ  ผูบริหารทองถิ่นที่ได
วางนโยบายไวอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบการบริการที่ชัดเจนและยึดถือนโยบาย     การพัฒนาในระดับตาง ๆ  
ตลอดจนพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในทองถิ่น  และการตอบสนอง   ความตองการของประชาชน  
ประกอบกับศักยภาพของท๎องถิ่นที่มีอยูํและขีดความสามารถของอัตราก าลัง    เจาหนาที่และงบประมาณ  ทั้งนี้เพ่ือ    
กอใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องและสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวองค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอในฐานะเปน  
หนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ไดเห็นความส าคัญและประโยชน๑ ในการวางแผนพัฒนาจึงไดจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ( พ.ศ. 2561- 2565)  ขึ้นโดยมีจุดมงุหมาย เพ่ือใชเปนกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของ
องค๑การบริหารสํวนต าบลใหมุงไป สูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทัน กับการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู อยางจ ากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถที่จะแกไขปญหา  ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นและนโยบายในระดับตางๆได  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น ( พ.ศ. 2561- 2565)  ฉบับนี้ได
พิจารณาใหครอบคลุมถึงขอบเขต  และภาระหนาที่ความรับผิดชอบขององค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ในการ
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดลอม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  อันจะสงผลใหเกิด
การพัฒนาทองถิ่นไปสูจุดมงุหมายที่วางไว โดยไดจัดท าขึ้นดวยความรวมมือ และการชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจาก
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  คณะกรรมการพัฒนาองค๑การบริหาร
สํวนต าบลเสอเพลอ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  หนวยงานตาง ๆ  ที่เก่ียวของ ตลอดจนผู๎น าชุมชน  
ประชาชนในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ในการรวบรวมปญหา ความตองการ  ศักยภาพ   และเสนอแนะ
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนา  การใหขอมูลประกอบ  ทั้งทางแผนชุมชน แตํละหมูํบ๎าน ท าใหการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น ดังกลําว ขององค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  ได๎ส าเร็จลุลวงดวยดี  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ   
จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
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แผนพฒันาท๎องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)  
องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกมุภวาป ี จังหวดัอดุรธานี 

สํวนที่ 1 สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐาน 
1 ด๎านกายภาพ  
1.1 ที่ตั้งของหมูํบ๎านหรือชุมชนหรือต าบล  
-  ลกัษณะทีต่ัง้ 

องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ส านักงานที่ท าการตั้งอยูํ เลขที่ 169  หมูํที่ 9 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ- 
กุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย๑  41370   อยูํทิศเหนือของอ าเภอ  กุมภวาปี  อยูํหํางจากอ าเภอกุมภวาปี  
เป็นระยะทางประมาณ  23  กิโลเมตร และอยูํหํางจากจังหวัดอุดรธานี  เป็นระยะทางประมาณ  32  กิโลเมตร      
ตามทางหลวงหมายเลข 2  
แผนที่ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  มีอาณาเขตติดตํอดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดตํอกับ    อ าเภอเมือง     จังหวัดอุดรธานี 
ทิศใต ๎  ติดตํอกับ    ต าบลพันดอน  อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 

ทิศตะวันออก ติดตํอกับ    ต าบลผาสุก     อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ    อ าเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี 
 เนื้อท่ี  
- องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ  58.56  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ      
  37,648  ไรํ 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิอากาศของต าบลเสอเพลอ  ไมํร๎อนจัด ไมํหนาวจัด เพราะอยูํในเขตอิทธิพลของลม มรสุม มี ๓ ฤด ู
         ฤดูร๎อน  เริ่มตั้งแตํ  เดือนมีนาคม       -    เดือนพฤษภาคม 
           ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตํ  เดือนมิถุนายน      -   เดือนตุลาคม 
           ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํ   เดือนพฤศจิกายน   -  เดือนกุมภาพันธ๑ 
ต าบลเสอเพลอมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตามฤดูการ  ในฤดูร๎อนจะมีอุณหภูมิประมาณ  35-40   องศาเซล
เซี่ยส  ฤดูฝน  26-35  องศาเซลเซี่ยล และฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิ  ประมาณ  15-35  องศาเซลเซี่ยส 
1.4 ลักษณะของดิน  
 ประเภทที่  1  ดินบริเวณลูกคลื่นลานลาด  เป็นดินลึกมีการระบายน้ าปานกลาง  ความสามารถให๎น้ าซึมผําน
ปานกลาง  เนื้อดินชั้นลํางเป็นดินรํวนเหนียวปนดินทราย  มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า  ถึงต่ ามาก  ระดับความอุดมสมบูรณ๑
ของดินต่ า  ควรจัดเป็นพื้นที่เพาะปลูกอยํางถาวร  โดยทั่วไปเหมาะสมในการปลูกปุา  หรือปลูกพืชไรํ  หรือผลไม๎ตําง ๆ  
แตํควรเลือกชนิดของพืชที่ปลูกให๎เหมาะสม  เชํน  ผัก, ถั่วตํางๆ  อ๎อย  นอกจากจะมีการใสํปุ๋ยในอัตราที่ 
เหมาะสมและมีการจัดการที่ดีแล๎ว  ต๎องมีมาตรการในการอนุรักษ๑ดินที่ดีอีกด๎วย  เชํน  การปลูกพืชตามแนวระดับและ
การท าขั้นบันได  หรือคันดินในบริเวณท่ีอาศัยน้ าฝนส าหรับการเพาะปลูก  เพราะมักประสบภาวะแห๎งแล๎ง 
          ประเภทที่  2   ดินบริเวณที่ราบลุํม  เป็นดินลึกมีการระบายน้ าเร็ว  ความสามารถให๎น้ าซึมผํานช๎า เนื้อดินชั้น
บนเป็นดินรํวนปนทราย ดินชั้นลํางเป็นดินรํวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย  มีประมาณอินทรียวัตถุ คํอนข๎าง
ต่ าถึงต่ ามาก ระดับความสมบูรณ๑ต่ าเหมาะส าหรับปลูกข๎าวในฤดูฝนจากสภาพพ้ืนดินของต าบลวําพ้ืนที่ทางด๎านตะวันตก
ข อ ง ต า บ ล   ตั้ ง แ ตํ ทิ ศ เ ห นื อ จ ด ทิ ศ ใ ต๎ จ ะพบ ดิ น ป ร ะ เ ภ ท ที่  1 ซึ่ ง ค ร อบ ค ลุ ม พ้ื น ที่ สํ ว น ใ ห ญํ ใ น ห มูํ ที่  
11,18,15,13,5,6,3,10,2,9,19  และ  14 บางสํวนในหมูํที่  1,4,12,7,8  และ  17 สํวนดินประเภทที่  2  ซึ่งอยูํทาง
ตะวันออกของต าบล  ตั้งแตํทิศเหนือจดทิศใต๎ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณริมฝั่งล าห๎วยสามพาดและห๎วยน้ าฆ๎อง  พบในพ้ืนที่สํวน
ใหญํของหมูํที่  1,16,12,7,17  และ  8  บางสํวนในหมูํที่  3,5,6,2,9,19และ 4   
1.5 ลักษณะของแหลํงน้ า    -   ล าห๎วย   11  แหํง 
 1.  ล าห๎วยน้ าฆ๎อง   4.  ล าห๎วยค าบาก 
 2.  ล าห๎วยสามพาด   5.  ล าห๎วยน้ าลอด 

3.  ล าห๎วยเดื่อ    6.  ล าห๎วยโปรํงหินเหล็กไฟ 
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 7.  ล าห๎วยผักขา   8.  ล าห๎วยเตย  9.  ล าห๎วยลุบปูน 
 10.ล าห๎วยกุดแคน  11.ล าห๎วยหนองแดง   
- หนองน้ า , ล าคลอง , สระน้ าสาธารณะ (มีตามหมูํบ๎าน) 
1.6 ลักษณะของไม๎และปุาไม๎  
-  พ้ืนที่ไม๎ผลไมํยืนต๎น สํวนใหญํปลูกแบบสวนภายในหลังบ๎านในปริมาณไมํมากนัก  ได๎แกํ  มะมํวง  มะขาม  มี 0.79 %     
    ของพ้ืนที่ทั้งหมดโดยประมาณ 
-  ไม๎ผลและไม๎ยืนต๎น สามารถปลูกได๎เชํน  ขนุน  มะมํวง  ฝรั่ง  ชมพํู 
- พ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติ  ได๎แกํ  พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของต าบลในหมูํบ๎าน  คิดเป็น  28.60 %  ของพ้ืนที่   
  ทั้งหมดโดยประมาณ          
2. ด๎านการเมือง/การปกครอง  
2.1 เขตการปกครอง  ต าบลเสอเพลอ  มี จ านวน  19  หมูํบ๎าน   ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
     

หมูทํี ่ บา๎น 

1 บ๎านสงเปลือย 
2 บ๎านเสอเพลอ 
3 บ๎านเหลํากล๎วย 
4 บ๎านโนนขี้เหล็ก 
5 บ๎านทองอินทร๑ 
6 บ๎านสวนมอญ 
7 บ๎านโนนสวรรค๑ 
8 บ๎านโคกศรีส าราญ 
9 บ๎านสงเปลือย 
10 บ๎านโนนศรีสมพร 
11 บ๎านวังหน๎าผา 
12 บ๎านดงสามสิบ 
13 บ๎านทองอินทร๑ 
14 บ๎านหนองนาค า 
15 บ๎านโคกศรีส าราญ 
16 บ๎านสงเปลือย 
17 บ๎านโคกศรีส าราญ 
18 บ๎านวังหน๎าผา 
19 บ๎านสงเปลือย 

รวมทัง้  19  หมูบํ๎าน 



 
 

-4- 

2.2 การเลือกตั้งการสรรหาตามระเบียบกฎหมายก าหนด 
 โครงสรา๎งและอตัราก าลงัการบรหิารงานขององค๑การบรหิารสวํนต าบล 
   องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  ประกอบด๎วยองค๑กร  2  องค๑กร  คือ  สภาองค๑การบริหาร- 
      สํวนต าบล และ ฝุายผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  ท าหน๎าที่เป็นฝุายนิติบัญญัติ  ประกอบด๎วยสมาชิกสภาองค๑การบริหาร 
สํวนต าบล  ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบล จ านวน  38  คน  อยูํในต าแหนํง 
คราวละ  4  ปี  และเลขานุการสภา ฯ  จ านวน 1 คน  เลือกจากการประชุมสภา ซึ่งจะเป็นปลัดองค๑การบริหารสํวน 
ต าบลหรือสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล ก็ได๎  
นายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลโดยตรงอยูํ       ใน
ต าแหนํงคราวละ  4  ปี  ท าหน๎าที่บริหารราชการขององค๑การบริหารสํวนต าบลตามกฎหมาย   นายกองค๑การบริหาร
สํวนต าบลแตํงตั้งรองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบลซึ่งมิใชํสมาชิกองค๑การบริหารสํวนต าบล  เป็นผู๎ ชํวยเหลือในการ
บริหารราชการขององค๑การบริหารสํวนต าบล จ านวน  2  คน  และอาจแตํงตั้ง เลขานุการนายกองค๑การบริหารสํวน
ต าบล จ านวน  1  คน  

แผนภูมแิสดงสายการบรหิารงานขององค๑การบรหิารสวํนต าบลในสวํนของสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  อ านาจหนา๎ที่ของสภาองค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 
-  ให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. 
-  พิจารณาและให๎ความเห็นชอบรํางข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนต าบล  รํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี    
   รํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม  และ อ่ืนๆที่ ระเบียบกฏหมายก าหนด 
-  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  ให๎เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค๑การ 
  บริหารสํวนต าบล  ข๎อบัญญัติ  ระเบียบ  และข๎อบังคับของทางราชการ 
อ านาจหน๎าที่ของนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล 
1.  ก าหนดนโยบายโดยไมํขัดตํอกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค๑การ บริหารสํวนต าบล         
    ให๎เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล ข๎อบัญญัติ ระเบียบ และข๎อบังคับของทาง    
   ราชการ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  สมาชิกสภา จ านวน  36 คน 

ประธานสภา 

       รองประธานสภา 

เลขานุการสภาฯ 
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2.  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค๑การบริหารสํวนต าบล 
3.  แตํงตั้งและถอดถอนรองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล 
4.  วางระเบียบเพ่ือให๎งานขององค๑การบริหารสํวนต าบลเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
5.  รักษาการให๎เป็นไปตามข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนต าบล 
6.  ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
3. ประชากร 
3.1 ข๎อมูลประชากรต าบลเสอเพลอ     รายละเอียดดังนี้ 
 -  มีทั้งหมด  19  หมูํบ๎าน   จ านวนครัวเรือนท้ังสิ้น  3,363  ครัวเรือน   -  จ านวนประชากรทั้งหมด  11,981 คน   รายละเอียดดังนี้   -  
ชาย  5,974   คน  หญิง  6,007  คน 

 

(  ขอ๎มูลจ านวนประชากร  ณ  1  มถิุนายน  พ.ศ.  2561  ที่มา : ส านกัทะเบยีนอ าเภอกมุภวาป ี ) เวลา 11.52 น. 

หมูํที ่ บา๎น จ านวนประชากร จ านวน 
ครวัเรอืน 

ชื่อผูน๎ า สมาชกิสภา อบต. 
ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านสงเปลือย 459 486 945 244 นายทรงศักด์ิ  สุวรรณภักดี นายสายทอง สุวรรณภักดี 
นายอุรุพงษ๑  ดอนชาติ 

2 บ๎านเสอเพลอ 283 276 559 148 นายบัญชา  พรมสิทธิ์ ร.ต.ต.สุรเดช  ธรรมโหร 
นางสีนวล  ธรรมบุตร 

3 บ๎านเหลํากล๎วย 404 406 808 225 นายกิตติ  นาทันตอง นายสุรชาติ  ขนันทอง 
นายถวิล  อินทโสม 

4 บ๎านโนนข้ีเหล็ก 161 178 339 103 นายประดิษฐ๑  อุดชาชน นางพวงเพชร  แสงดี 
นางนิตยา อุ๎ยอั้ง 

5 บ๎านทองอินทร๑ 459 453 912 238 นายพิชัย  วังคะฮาด นายดวงปี  จันทะมา 
นายวิเชียร  มาวิเศษ 

6 บ๎านสวนมอญ 324 315 639 185 นายวิทวัส  แสงลี นางทองสุข  ประสารศรี 
นายประยุทธ  มีโค 

7 บ๎านโนนสวรรค๑ 191 187 378 111 นายสายัน  นาที นายวิเชียร  สารพันธ๑ 
นายสุดตา  ฤทธิ์วาปี 

8 บ๎านโคกศรีส าราญ 354 339 693 205 นายปวริศ  มาณะศิลป์ นายสมจิตร  มูลตลาด 
นางปทุมวัน  ศิริเลี้ยง 

9 บ๎านสงเปลือย 338 343 681 189 นายกฤษณะ  แก๎วเจริญ นายอนงค๑  เหง๎าพรหมมินทร๑ 
นายพิทักษ๑   สุวรรณภักดี 

10 บ๎านโนนศรีสมพร 250 262 512 151 นายโยคิน  มะเด่ือปุา นางบุศยากรณ๑  ข าศรีนวล 
นายอดุลย๑  ทอกบุญมา 

11 บ๎านวังหน๎าผา 349 335 684 225 นายบุญเลี้ยง  ศรีตระการ นายส ารวย  ผํานวงษ๑ 
น.ส.ณัฐธิดา  แสนพันนา 

12 บ๎านดงสามสิบ 346 359 705 189 นายสี  จันทรนา นายอุทัย  วงศ๑เสน 
นายสุนทร  วงศ๑เสน 

13 บ๎านทองอินทร๑ 373 333 706 197 นายสุบิน  ศิริชนม๑ นายสมภาร  แสงลี 
นางมลิจันทร๑  พงษ๑ประเทศ 

14 บ๎านหนองนาค า 146 158 304 108 นางรัศมี  ดารา นายรักพงษ๑  ไชยสาส๑น 
นายสมหมาย พรหมโคตร 

15 บ๎านโคกศรีส าราญ 246 284 530 153 นายโยธิน  วิเศษวุธ นายพงษ๑ปณัช  ทรัพย๑บูรณศรี 
นายสนิท  บุญค๎ุม 

16 บ๎านสงเปลือย 386 383 769 216 นายสมพงษ๑  แก๎วเจริญ นายเกียรติศักด์ิ  บุตตะกุล 
นายบุญถม  เอกตาแสง 

17 บ๎านโคกศรีส าราญ 289 274 562 151 นายแสตมป์  แสงลี นางวิชุดา  สุดหอม 
นายทวีศักด์ิ  ถาพร 

18 บ๎านวังหน๎าผา 275 309 584 151 นายอุทัย  หัตถประนิตย๑ นายทอม  บํอชน 
นายฉัตรชัย  จันทร๑ศรีเสาร๑ 

19 บ๎านสงเปลือย 341 330 671 174 นายสมศักด์ิ  อุตตะพุทธ นายสมร  สุวรรณภักดี 
นายประสิทธิ์  ฤทธิ์วาปี 

รวมทัง้  19  หมูบํา๎น 5,974 6,007 11,981 3,363 จ านวน 19 คน จ านวน 38 คน 
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-  มีทั้งหมด  19  หมูํบ๎าน   จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  3,419  ครัวเรือน   -  จ านวนประชากรทั้งหมด  11,933 คน   รายละเอียดดังนี้      

-  ชาย  5,938   คน  หญิง  5,995  คน 

 

( ข๎อมลูจ านวนประชากร  ณ  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562  ที่มา : ส านักทะเบียนอ าเภอกมุภวาป ี ) เวลา 15.19 น. 

หมูทํี ่ บา๎น จ านวนประชากร จ านวน 
ครวัเรอืน 

ชือ่ผูน๎ า สมาชกิสภา อบต. 
ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านสงเปลือย 448 475 923 247 นายทรงศักดิ์  สุวรรณภกัด ี นายสายทอง สุวรรณภกัดี 
นายอุรุพงษ๑  ดอนชาต ิ

2 บ๎านเสอเพลอ 280 273 553 152 นายบัญชา  พรมสิทธิ ์ ร.ต.ต.สุรเดช  ธรรมโหร 
นางสีนวล  ธรรมบุตร 

3 บ๎านเหลํากลว๎ย 395 400 795 227 นายกิตติ  นาทันตอง นายสุรชาติ  ขนันทอง 
นายถวิล  อินทโสม 

4 บ๎านโนนขี้เหล็ก 156 173 329 104 นายประดิษฐ๑  อุดชาชน นางพวงเพชร  แสงดี 
นางนิตยา อุย๎อั้ง 

5 บ๎านทองอินทร๑ 458 456 914 242 นายพิชยั  วังคะฮาด นายดวงปี  จันทะมา     (เสียชีวิต) 
นายวิเชียร  มาวิเศษ 

6 บ๎านสวนมอญ 334 320 654 188 นายวิทวัส  แสงลี นางทองสุข  ประสารศรี 
นายประยุทธ  มีโค 

7 บ๎านโนนสวรรค๑ 184 183 367 111 นายสายัน  นาท ี นายวิเชียร  สารพันธ๑ 
นายสุดตา  ฤทธิว์าปี 

8 บ๎านโคกศรีส าราญ 354 335 689 207 นายปวริศ  มาณะศิลป ์ นายสมจิตร  มูลตลาด 
นางปทุมวัน  ศิริเลี้ยง 

9 บ๎านสงเปลือย 338 342 680 191 นายกฤษณะ  แกว๎เจริญ นายอนงค๑  เหง๎าพรหมมินทร๑ 
นายพิทกัษ๑   สุวรรณภกัดี 

10 บ๎านโนนศรีสมพร 250 269 519 157 นายโยคิน  มะเด่ือปุา นางบุศยากรณ๑  ข าศรีนวล 
นายอดุลย๑  ทอกบุญมา 

11 บ๎านวังหน๎าผา 351 341 692 231 นายบุญเลี้ยง  ศรีตระการ นายส ารวย  ผํานวงษ๑ 
น.ส.ณัฐธิดา  แสนพันนา 

12 บ๎านดงสามสิบ 348 357 705 192 นายสี  จันทรนา นายอุทยั  วงศ๑เสน 
นายสุนทร  วงศ๑เสน 

13 บ๎านทองอินทร๑ 370 333 703 198 นายสุบิน  ศิริชนม๑ นายสมภาร  แสงลี 
นางมลิจันทร๑  พงษ๑ประเทศ 

14 บ๎านหนองนาค า 145 162 307 109 นางรัศมี  ดารา นายรักพงษ๑  ไชยสาส๑น 
นายสมหมาย พรหมโคตร 

15 บ๎านโคกศรีส าราญ 243 288 531 156 นายโยธิน  วิเศษวุธ นายพงษ๑ปณัช  ทรัพย๑บูรณศรี 
นายสนิท  บุญคุ๎ม 

16 บ๎านสงเปลือย 393 383 776 217 นายสมพงษ๑  แกว๎เจริญ นายเกียรติศักดิ ์ บุตตะกุล 
นายบุญถม  เอกตาแสง 

17 บ๎านโคกศรีส าราญ 285 271 556 155 นายแสตมป ์ แสงลี นางวิชุดา  สุดหอม 
นายทวีศักดิ ์ ถาพร 

18 บ๎านวังหน๎าผา 270 308 578 153 นายอุทยั  หัตถประนิตย๑ นายทอม  บํอชน 
นายฉัตรชัย  จันทร๑ศรีเสาร๑ 

19 บ๎านสงเปลือย 336 326 662 182 นายสมศักดิ์  อุตตะพุทธ นายสมร  สวุรรณภักด ี
นายประสิทธิ์  ฤทธิว์าปี 

รวมทั้ง  19  หมูบํา๎น 5,938 5,995 11,933 3,419 จ านวน 19 คน จ านวน 37 คน 
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3.2 ชํวงอายุและจ านวนประชากร 
- การคาดการจ านวนประชากร ในเขตพ้ืนที่ โดยเปรียบเทียบจากสถิติ มีความคาดเคลื่อน จากปีที่ผํานมาลดและเพ่ิม 
100 คน โดยประมาณ    
4. สภาพทางสังคม   
4.1 การศึกษา  
-  โรงเรียนประถมศึกษา  3  แหํง 
  1 .โรงเรียนบ๎านเสอเพลอ โนนสวรรค๑  2. โรงเรียนบ๎านเหลํากล๎วย โนนศรีสมพร   
  3. โรงเรียนบ๎านทองอินทร๑สวนมอญ   
-  โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)   2  แหํง 
 1. โรงเรียนบ๎านสงเปลือยดงสามสิบ   2. โรงเรียนบ๎านโคกศรีส าราญวังหน๎าผา    
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แหํง 
           1. โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
-  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก   4   แหํง 
 1.  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดใหมํสงเปลือย   2.  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทองอินทร๑ 
          3.  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กโคกศรีส าราญ   4.  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ 
-  ศูนย๑ กศน. 1    แหํง 
- สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( สพฐ.)  จ านวน  6  แหํง  ประกอบด๎วย 
 1. โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม   2. โรงเรียนบ๎านสงเปลือยดงสามสิบ 
 3. โรงเรียนบ๎านเสอเพลอโนนสวรรค๑  4. โรงเรียนบ๎านเหลํากล๎วยโนนสมพร 
 5. โรงเรียนบ๎านทองอินทร๑สวนมอญ  6. โรงเรียนบ๎านโคกศรีส าราญวังหน๎าผา 

4.2 สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล     2 แหํง 
-  สถานพยาบาลเอกชน        - แหํง 
-  อสม.  231  คน     
-  อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้ า  ร๎อยละ  100      

4.3 อาชญากรรม 
 -    สถานีต ารวจชุมชน 1   แหํง    

          -   สถิติอาญากรรมในเขตพ้ืนที่ๆรับผิดชอบ ในปีที่ผํานมา       
4.4 ยาเสพติด  
           -  ยาเสพติดในพ้ืนที่มีท้ังผู๎ขายและผู๎เสพ เนื่องจากเป็นต าบลที่มีประชากรจ านวนมากจึงยากแกํการควบคุม  
 กลุํมเสี่ยง คือ กลุํมวัยรุํนในเขตพ้ืนที่  
4.5 การสังคมสงเคราะห๑ 
          - งานรับผิดชอบตามอ านาจหน๎าที่ กองสวัสดิการ ฯ เป็นผู๎รับผิดชอบ  เชํน  ด าเนินโครงการตํางๆที่เกี่ยวกับ
การสังคมสงเคราะห๑ ในเขตพ้ืนที่ เชํน  ออกจํายเบี้ยยังชีพ  ผู๎ปุวยเอดส๑  ผู๎ชรา และ ผู๎พิการ  เป็นต๎น 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน  
5.1 การคมนาคมขนสํง  
  - มีการคมนาคมติดตํอกับบริเวณใกล๎เคียง ดังนี้  
     มีทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 สายมิตรภาพ  ขอนแกํน  -  อุดร  จากจังหวัดขอนแกํนเข๎าอ าเภอโนนสะอาด  
อ าเภอกุมภวาปี  ที่ต าบลปะโค  ต าบลห๎วยเกิ้ง  ต าบลตูมใต๎  ต าบลเสอเพลอ   ต าบลผาสุก  และต าบลเสอเพลอตํอไป
ยังอ าเภอเมืองอุดรธานี   
 -  มีถนนสายหลัก   1     สาย  ( หนองนาค า - วังหน๎าผา ) 

-  มีถนนสายรองในความรับผิดชอบของ  อบต. 
-  ถนนคสล.   116     สาย    -  ถนนลาดยาง  10    สาย     -  ถนนลูกรัง  47      สาย  

5.2 การไฟฟูา  
-   มีไฟฟูาใช๎  19 หมูํบ๎าน  (ครบทุกหมูํบ๎าน) 

5.3 การประปา 
          - ทุกหมูํบ๎านในเขตพ้ืนที่ต าบลเสอเพลอ  ปัจจุบันมีแหลํงน้ าประปา ครบทุกหมูํบ๎าน เพียงพอตํอการใช๎   
            อุปโภค-บริโภค  
5.4 โทรศัพท๑   - การติดตํอสื่อสารโดยการใช๎มือถือ (สํวนตัว) ไมํมีแหลํงโทรคมนาคมในเขตพ้ืนที่   
                    เบอร๑ สนง.  042-219714   
5.5 ไปรษณีย๑หรือการสื่อสารหรือการขนสํง และวัสดุ ครุภัณฑ๑ 
          - ไมํมีแหลํงไปรษณีย๑หรือการสื่อสารขนสํง  
          - โดยประชาชนสํวนใหญํใช๎ สถานที่ใกล๎เคียง   1.ไปรษณีย๑พันดอน      2.ไปรษณีย๑กุมภวาปี 
6. ระบบเศรษฐกิจ  
6.1 การเกษตร  
    - พ้ืนที่เกษตร  60.15 %  ของพ้ืนที่ทั้งต าบลโดยประมาณ  แบํงได๎ดังนี้ 
    - พ้ืนที่ไรํนา ได๎แกํบริเวณท่ีราบเรียบตอนกลางของต าบลลงมาในที่ราบรุํมริมฝั่งของแมํน้ าล าคลองมี 41.76% ของ   
      พ้ืนที่ทั้งต าบลโดยประมาณ  
    - พ้ืนที่พืชไรํปลูกพืชได๎แกํ  อ๎อย  มันส าปะหลัง  และข๎าวโพด  มี  16.25 %  ของพ้ืนที่ทั้งต าบล  โดยประมาณ 
6.2 การประมง    -  ไมํมี-   
6.3 การปศุสัตว๑    - ประชาชนมีการท าอาชีพด๎านปศุสัตว๑ เชํน เลี้ยงวัวนม  เลี้ยงวัว  เลี้ยงควาย แตํปัจจุบันมีปริมาณ
ลดลง            
6.4 การบริการ  - มีห๎องน้ าตามสภานที่ราชการไว๎บริการประชาชนอยํางท่ัวถึง และ เพียงพอ  
6.5 การทํองเที่ยว   
   - ไมํมี - 
6.6 อุตสาหกรรม  
    - ไมํมีแหลํงอุตสาหกรรมขนาดใหญํในเขตพ้ืนที่  
   - มีอุตสาหกรรมขนาดกลาง ได๎แกํ โครงงานตัดเย็บเสื้อผ๎า เป็นต๎น 
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6.7 การพาณิชย๑และกลุํมอาชีพ 
   -  การรวมกลุํมของประชาชน 

   -  กลุํมอาชีพ   127  กลุํม 

      จุดเดํนในพื้นที ่
  -  ประชาชนสํวนใหญํมีความสามัคคี  ชํวยเหลือซึ่งกันและกันและให๎ความรํวมมือแกํสํวนรํวม 
  -  สภาพดินเป็นดินรํวนปนทราย  เหมาะสมแกํการเพาะปลูก  ท านา ท าไรํ  ท าสวน  
6.8 แรงงาน  
- แรงงานสํวนใหญํเป็นคนในพื้นที่ แตํมีจ านวนน๎อยเนื่องจากแรงงานสํวนใหญํเดินทางเข๎าไปท างานยังแหลํง   
  อุตสาหกรรม ขนาดใหญํ ที่มีก าลังในการจ๎างแรงงานในอัตราที่สูงตามกฎหมายก าหนด นอกเขตพ้ืนที่  
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
7.1 การนับถือศาสนา  
    - ประชากรในเขตพ้ืนที่สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธและยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแตํโบราณ  
เชํน ท าบุญตักบาตรประจ าวัน  การท าบุญในวันพระวันส าคัญตํางๆ มีความเชื่อเรื่องบาปบุญ ผี สาง เทวดา ในชุมชน 
แตํและครอบครัวเป็นเพื่อนบ๎านที่ดีตํอกัน มีไมตรีจิต เอ้ือเฟ้ือกันและกัน การแตํงกาย เสื้อยืดกางเกงยืน เรียบงําย  
 - โดยมสีถาบนัและองค๑กรการศาสนา   ดังนี้ 
-  วัด   14 แหํง    -  พุทธสถาน   2 แหํง 
-  ศาลาประชาคม  19 หมูํบ๎าน     -  ศาลหลักบ๎าน    11 แหํง 
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
          -  ประเพณีบุญคูณลาน       -  ประเพณีบุญข๎าวจี่ 
          -  ประเพณีบุญมหาชาติ       -  ประเพณีสงกรานต๑ 
          -  ประเพณีบุญบั้งไฟ         -  ประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา 
          -  ประเพณีบุญข๎าวประดับดิน      -  ประเพณีบุญข๎าวสาก 
          - ประเพณีบุญกฐิน        - ประเพณลีอยกระทง 
          -  ประเพณีแหํข๎าวพันก๎อน ตักบาตรเทโว  (วันออกพรรษา)     
7.3 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน  
  - ภาษาท๎องถิ่น คือ ภาษาอีสาน  ( ภาษาถ่ิน ) 
  - งานจักสาน  เครื่องใช๎จากวัสดุธรรมชาติ เชํน  สุํม  ตระกร๎า  เขํง  พัด แห  เป็นต๎น 
  - แปรรูปอาหาร   แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว๑  เชํน ปลาส๎ม  ปลาร๎า  เป็นต๎น 
7.4 สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
- ข๎าวฮาง  
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
8.1 น้ า  
-  ล าห๎วย  
          -  ล าห๎วยค าบาก  -  ล าห๎วยสามพาด   -  ล าห๎วยน้ าฆ๎อง  -  ล าห๎วยโปรํงหินเหล็กไฟ   
          -  ล าห๎วยเดื่อ          -  ล าห๎วยน้ าลอด     -  ล าห๎วยผักขา      -  ล าห๎วยเตย   -  ล าห๎วยลุบปูน   
         -  ล าห๎วยกุดแคน     - ล าห๎วยหนองแดง 
 
-  หนองน้ า 
 -  หนองสาคร       -  หนองผึ้งโดํ   -  หนองนาค า    -  หนองน้ ากิน  - หนองบึงสังข๑ 
 -  หนองเสอเพลอ  -  หนองอีเซียง  -  หนองค าบาก  -  หนองเตย     - หนองประปา 
 -  หนองโปรํงหินเหล็กไฟ  -  หนองข้ีผุ 
 
-  พ้ืนที่ชลประทาน    2,500  ไรํ     
8.2 ปุาไม๎  
    - มีปุาไม๎ชุมชน  
    1 ปุาชุมชน  ม.5   
    2 ปุาชุมชน  ม.6 
8.3 ภูเขา – ไมํมีภูเขาในเขตพ้ืนที ่
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
      -      
9. อื่น ๆ (ถ๎ามีระบุด๎วย) 
      - ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
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สํวนที่ 2 ยุทธศาสตร๑องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
1.1 แผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   สรุป    1.จะมีชํวงระยะพัฒนา  4  ระยะ 
            2.ระยะการพัฒนาตํอชํวงคือ  5  ปี  
            3.แผนมีระยะเวลา  20  ปี  ( พ.ศ.2561-2580 )        

สรุปได๎ ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและชํวยลดและปูองกันภัย

คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตํอประเทศไทย กรอบ

แนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

 
1 แผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี  ( พ.ศ.2561 – 2580 )  6  ด๎าน 
  1.1.ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านความมั่นคง  
  1.2.ยุทธศาสตร๑ด๎านชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
  1.3.ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
  1.4.ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 
  1.5.ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  1.6.ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระเบียบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  

        ระยะที่ 1   

       ( 5 ปี ) 

          แผน  12 

( พ.ศ.2561-2565 ) 

       ระยะที่ 2 

       ( 10  ปี ) 

       แผน  13 

( พ.ศ.2566-2570 ) 

         ระยะที่ 3  

         (  15  ปี  ) 

       แผน  14 

( พ.ศ.2571-2575 ) 

         ระยะที่  4  

          ( 20 ปี ) 

           แผน  15 

( พ.ศ.2576-2580 ) 

2561 2580 
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1.การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 

2.การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร๑รัปชั่น สร๎างความเชื่อม่ันใน   

 กระบวนการยุติธรรม 

3.การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและ  

  ชายฝั่งทะเล 

4.การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ๑กับ 

  ประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม ํ

5.การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในประเทศสร๎าง 

 ความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 

6.การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน 

 ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม 

7.การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากข้ึน 

  2.3.2 ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูํการเป็น

ประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจ าเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ

แขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎างความมั่นคงและปลอดภัยด๎าน

อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํ งอนาคต 

ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร๑ทุกด๎าน อันได๎แกํโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส๑ 

วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย๑ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ  เชํน 1.การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพ

เศรษฐกิจและสร๎างความเชื่อมั่น การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอ

สังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน๑จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการ

ยกระดับไปสูํสํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากขึ้น   2.การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรม

และมีความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต

และบริการ โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่

หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ สะอาดและ

ปลอดภัยของโลก  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน

ของภาคเกษตรสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํม

เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ

ปลอดภัย 
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- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และ   
  พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎ามาเพ่ิมมูลคําและยกระดับหํวงโซํมูลคําในระดับ    
  สูงขึ้น  
-ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการ   
 ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็นศูนย๑กลางการให๎บริการ  
 สุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต๎น 
(1) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา  
   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(2) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย๑กลางความ 
    เจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมือง และโครงสร๎างพ้ืนฐานทาง   
    สังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 
(3) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ  
    การวิจัยและพัฒนา 
(4) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานาประเทศ สํงเสริมความรํวมมือ  
    กับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค๑กรระหวํางประเทศ รวมถึงสร๎างองค๑   
    ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 
2.3.3 ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็น
รากฐานที่แข็งแกรํง  ของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห๑อยํางมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่
ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค๑ 
(4) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตร๑ชาตดิ๎านการสรา๎งโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเรํงกระจายโอกาสการพัฒนา
และสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ 
อาทิ 
    1.การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
    2. การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
    3. การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
    4. การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
    5. การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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2.3.5 ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  เพ่ือเรํงอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูและสร๎าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและ
ปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุํงสูํการเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่
ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
 (1) การจัดระบบอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยําง   
    บูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(5) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร๑และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 
2.3.6 ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎หนํวยงานภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยําง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
(1) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) ให๎ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
(8) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12  
 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่12  ได๎ก าหนดยุทธศาสตร๑การพ ฒนาประเทศไว๎ทั้งหมด 10  ยุทธศาสตร๑  โดยมียุทธศาสตร๑ตาม
กรอบยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี  และ อีก 4  ยุทธศาสตร๑ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน  ดังนี้ 
 1.การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑ 
    2.การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    3.การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
   4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
    5.การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความม่ันคงและยั่งยืน 
     6.การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 
     7.การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑ 
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 8.การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
     9.การพัฒนาภาค เมือง และ พ้ืนที่เศรษฐกิจ  
     10.ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา        
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได๎น๎อมน าหลัก “ปรัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอยํางตํอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ 
9-11 โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้  ส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (สคช.) ได๎จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร๑ชาติ 20  ปี  (พ.ศ.2560 -2579) ซึ้งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ( Sustainable Development Goals : SDGs ) รวมทั้งการปรับโครงสร๎าง
ประเทศไทยไปสูํประเทศไทย 4.0  ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากนั้นได๎ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน เพ่ือรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน๑และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้งรํวมจัดท า
รายละเอียดยุทธศาสตร๑ของแผนฯเพื่อมุํงสูํ ความมั่นคงมั่งค่ังและยัง่ยืน   
  
กรอบวิสัยทัศน๑และเปูาหมาย  

           4.1 กรอบวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ     ที่

ประเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎การก าหนดวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน๑

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย๑กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน๑ของการ

พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทย

จากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศท่ีมีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และ

น าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน๑ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ                                       

          4.2 การก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร๑ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด

ต าแหนํงทางยุทธศาสตร๑ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติที่ สศช . ได๎จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศ

รายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย๑กลางด๎านการขนสํงและโลจิสติกส๑ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติ

การค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย๑และเกษตรปลอดภัย แหลํง

อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม                                             

          4.3 เปูาหมาย 

          4.3.1 การหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 

       (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 5.0 

       (2) ผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติตํอหัว (GNP Per Capita) ณ 

สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051บาท (9,325 ดอลลาร๑ สรอ.) และ 301,199 บาท 

(8,859 ดอลลาร๑ สรอ.) ตํอคนตํอปี 
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       (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 2.5 ตํอปี 

       (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมํต่ ากวําร๎อยละ          

       10.0  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการสํงออก   

       ขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 4.0 ตํอปี)    

 4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎างสังคมสูงวัย 

              อยํางมีคุณภาพ 

      (1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความม่ันคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี   

            คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

      (2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 

      (3) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 

      4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

      (1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 

      (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง     

  4.3.4 การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

      (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ๑และการใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน 

      (2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

      (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

      (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

      (5) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค๑และอุปทานของน้ า 

        4.3.5 การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

       (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 

       (2) ขจัดการทุจริตคอร๑รัปชั่น 

       (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

  5. แนวทางการพัฒนา 

5.1 การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 

5.1.1 การสํงเสริมด๎านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม ทั้งด๎านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด๎านบุคลากรวิจัย ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน และด๎านการบริหารจัดการ 

รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ

พัฒนาให๎ใช๎ประโยชน๑อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย๑และสาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย๑สินทางปัญญา 
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5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให๎มีทักษะความรู๎และสมรรถนะที่

สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะ

แรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎ 

สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุํนในการเคลื่อนย๎ายระหวํางสาขาการผลิตและระหวํางพ้ืนที่การ

ผลิต เพื่อให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขา การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือ

ยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การสํงเสริมผู๎ประกอบการที่เข๎มแข็งและพาณิชย๑ดิจิตอล  พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความ

ยืดหยุํน สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจทํามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบ

ตํางๆ เพิ่มสัดสํวนความเป็นเจ๎าของของคนไทยและสนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด๑สินค๎าและชํองทางการตลาด

ที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการผลิต บริการ

และอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานเรํงลงทุนและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคมขนสํงเพื่อ   

       เชื่อมโยงพื้นที่   

       เศรษฐกิจในประเทศและตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลักในการ 

เดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทางหลวงพิเศษระหวํางเมือง  

ขยายขีดความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพให๎เป็นทําเรืออิเล็กทรอนิกส๑ 

เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา 

ด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เชํน อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน 

และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต๎น เพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศในการเป็นฐานการผลิต 

ในภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสร๎างการผลิต 

       ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค๎าเกษตรแปร 

รูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร๎างความเชื่อมโยงทางด๎านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ๎านและลด

ระดับการผลิตสินค๎าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน ลงสูํระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร๎างความมั่นคง

ทางด๎านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต๎องการของตลาดตั้งแตํต๎นน้ าถึง

ปลายน้ าทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํมทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการ

ประกอบการในลักษณะสหกรณ๑ ห๎างหุ๎นสํวน และบริษัทเพ่ือให๎เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ๑พืชที่เหมาะสม 
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กับศักยภาพของพ้ืนที่และแหลํงน้ า ใช๎เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช๎กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง 

ตลอดจนสํงเสริมและเรํงขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ

เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร๎างการผลิตภาคบริการโดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคมขนสํง  ให๎เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น 

โครงขํายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เรํงพัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพื่อรองรับการเติบโตของการ 

ทํองเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม

ตํางๆ เกี่ยวกับการทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ

ทํองเที่ยวของไทยสูํสากลและรองรับการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ใน ระดับนานาชาติ รวมทั้งสํงเสริม

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุํมคลัสเตอร๑ทํองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความ

เชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท๎องถิ่นและกิจกรรมการทํองเที่ยว ตลอดจนสํงเสริมการสร๎างความเชื่อมโยง

ด๎านการทํองเทีย่วในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขํายคมนาคมขนสํงเชื่อมโยงกัน

เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาแบบองค๑รวมทั้ง 

ระบบพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหลํงการถํายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรม       

ที่เป็นฐานรายได๎ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให๎เข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการผลิตและบริการทั้งใน

ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด๎านการค๎าการลงทุน เชํน โลจิ

สติกส๑ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชํน ลดอุปสรรคการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ เป็น

ต๎น สํงเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต๑ใช๎ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโล

จิสติกส๑ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค๎าการลงทุนด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑ และ

สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร๎างเศรษฐกิจและสังคมแหํงปัญญาและการเรียนรู๎ มุํงเน๎นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค๑ การ

ลงทุนที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การประหยัดพลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน การลงทุนด๎าน

การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย๑ การจัดตั้งส านักงานใหญํข๎ามประเทศ บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้งการให๎

ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูํสังคมขององค๑กร และกิจการเพ่ือสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ  

5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชํวงวัยให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

      โดยชํวงวัยเด็กตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน วัยเรียน วัยรุํนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ ทักษะชีวิต

สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให๎มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือ

แรงงานเพ่ือสร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศ วัยผู๎สูงอายุให๎มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ๑ มี

รายได๎ในการด ารงชีวิต มีการสร๎างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตํางๆ ที่

จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
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5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียมและทั่วถึง โดย  

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมํเพ่ือสร๎างความ   

     รับผิดชอบตํอผลลัพธ๑ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร 

    งบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให๎ได๎คนดีคนเกํง รวมทั้ง 

     ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ๑จากตัวผู๎เรียน และ                                                   

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู๎ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตํระดับ  

    ปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให๎สอดคล๎อง 

    กับการเปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ 

5.2.3 การพัฒนาด๎านสุขภาพ โดยสํงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทย๑เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพและที่อยูํอาศัยส าหรับผู๎สูงอายุยกระดับการ

บริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารทรัพยากรด๎านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให๎เกิดความเป็น 

เอกภาพในการบริหารจัดการและการใช๎ทรัพยากร และสํงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎

ทรัพยากรรํวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูํการเป็นศูนย๑กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด๎านศูนย๑กลางบริการ

สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย๑กลางบริการเพ่ือสํงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย๑กลางยาและผลิตภัณฑ๑

เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย๑กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได๎กลับมาใช๎

ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสํงเสริมการให๎ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย 

สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให๎การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย

สาธารณะที่มีตํอสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอื้อตํอการด ารงชีพในสังคมสูงวัย    

    โดยการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและความจ าเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุ

ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุก

ภาคสํวนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของการดูแลผู๎สูงอายุเพ่ือขยาย

ผลไปสูํชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจ าวันส าหรับผู๎สูงอายุ 
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5.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

5.3.1 การยกระดับรายได๎และสร๎างโอกาสในการประกอบอาชีพ  

      มุํงเน๎นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

อยํางมีมาตรฐาน ปรับโครงสร๎างคําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง เรํงผลักดันให๎การ 

ใช๎ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ

ทางการผลิตของเกษตรกรรายยํอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล๎องกับพ้ืนที่ 

สร๎างหลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร ลดต๎นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให๎ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน๎นการสร๎างภูมิคุ๎มกันระดับปัจเจก  

 โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยํางหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการ

สาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  

      (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยูํ

อาศัยแหํงชาติและเมืองนําอยูํ พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการรํวมกับภาคธุรกิจ

เอกชน และ  

     (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึง

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตํางกัน 

5.3.3 การสร๎างความเสมอภาคในการเข๎าถึงทรัพยากร  

     โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให๎เกษตรกรรายยํอยที่ไร๎ที่ดินท ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเอง

หรือมีสิทธิท ากินในที่ดินทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน และสร๎าง

กระบวนการมีสํวนรํวม รวมทั้งปรับโครงสร๎างภาษีท่ีเป็นธรรม เชํน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษี 

มรดก และภาษีสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

5.3.4 การเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาค  

      การคุ๎มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความ

เข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เชํน 

กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต๎น 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

5.4.1 การลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง  

     เตรียมความพร๎อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ระบบคมนาคมขนสํง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพ  

และเพียงพอตํอความต๎องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร๎างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ

พัฒนา 
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5.4.2 การพัฒนาด๎านการขนสํงและโลจิสติกส๑เชื่อมโยงกับเพื่อนบ๎าน  

     สํงเสริมและเรํงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของ

ประเทศทั้งด๎านการค๎า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Green Logistics) 

สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือในหํวงโซํอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎าน 

อ านวยความสะดวกทางการค๎า ขนสํง และโลจิสติกส๑ให๎มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง 

5.4.3 การสํงเสริมการลงทุน การค๎าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให๎ 

      ความส าคัญกับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดน  เพ่ือดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามาลงทุนในไทย

และประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให๎ความส าคัญกับการ

ลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน๑ การบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว และการให๎บริการ

จุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชํวยอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าชายแดนและการผํานแดนระหวํางไทยกับประเทศในภูมิภาค

มากขึ้น 

5.5 การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช๎ประโยชน๑จากทุนธรรมชาติ      

       โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎ โดยสนธิก าลังของทุกภาคสํวน   น า

ระบบสารสนเทศมาใช๎เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎โดย

สํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑ความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืนและ

แบํงปันผลประโยชน๑อยํางเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคําของระบบนิเวศและการสร๎างรายได๎จาก

การอนุรักษ๑ จัดสรรที่ดินให๎แกํผู๎ยากไร๎ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข๎อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอยํางเป็น

ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก๎าวหน๎า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกัน

การถือครองที่ดินของคนตํางชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ 

สร๎างศูนย๑ข๎อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค๑กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เชํน คณะกรรมการลุํมน้ า และองค๑กรผู๎น า 

คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย๎งเชิงนโยบายระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  

การทํองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรํโดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแรํมาใช๎

ประโยชน๑ ค านึงถึงความจ๎าเป็นและมูลคําในอนาคต บังคับใช๎มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแรํที่กํอ

มลพิษตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2 การสํงเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

    สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎แล๎วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสูํ Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ เชํน 

การปฏิรูประบบภาษีและคําธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น 
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5.5.3 การสํงเสริมการผลิต การลงทุน และการสร๎างงานสีเขียว  

    เพ่ือยกระดับประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคลัสเตอร๑อุตสาหกรรมสีเขียว สํงเสริม

ผู๎ประกอบการให๎สามารถปรับระบบสูํหํวงโซํอุปทานหรือหํวงโซํคุณคําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green Supply  

Chain/Green Value Chain) สํงเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอ

สิ่งแวดล๎อมน๎อย เพ่ือให๎ประเทศไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง 

     อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎กับ

ประชาชน เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช๎

ใหมํให๎มากที่สุดเรํงก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร๎างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร๎างวินัยของคนในชาติมุํงสูํการจัดการที่ยั่งยืน โดย    ให๎

ความรู๎แกํประชาชน และการบังคับใช๎กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ 

      ผลักดันการจัดท าแผนแมํบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน หาแนวทางความ

รํวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขงในประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน การเคลื่อนย๎ายแรงงาน การบริหารจัด

การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพิม่ขดีความสามารถในการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและการบรหิารจดัการเพื่อลด

ความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ   

      เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการ

ปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลด

ผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจน

สํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให๎ความส าคัญกับ

การปูองกันน๎าทํวม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให๎บริการของระบบนิเวศ สํงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการ

รับมือภัยพิบัติโดยสร๎างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจตํอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ

ภัยพิบัติให๎มีประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
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5.6 การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

5.6.1 การสร๎างความโปรํงใส 

      ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให๎มีชํองทางให๎ทุกภาคสํวนสามารถเข๎าถึง  เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาค

ราชการและร๎องเรียนได๎ เชํน ข๎อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ๎างโครงการของทางราชการ ข๎อมูลการประมูลโครงการ 

ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข๎อมูลความก๎าวหน๎าตามกระบวนการยุติธรรม เชํน คดีที่ไมํด าเนินการตามหลัก

ธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร๑รัปชันและคดีที่ประชาชนให๎ความสนใจในแตํละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

      ให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรํวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม      ที่

เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให๎ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตํมีความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร๎างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให๎เหมาะสม  

      สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสาน

เครือขํายและเชื่อมโยงภาคสํวนตํางๆ ในระดับพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร๎างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  

      สร๎างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและนําเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน 

เชิงนโยบายได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจ า นวนมาก 

และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว๎าง 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
-แผนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565  ฉบับทบทวน  
 ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เมื่อ 6 มีนาคม 2562 
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แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบบัทบทวน  
1. สภาพทัว่ไป  

1.1 ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูํระหวํางละติจูด 14◦7' ถึง 18◦27' เหนือ และลองติจูด 100◦54' ถึง 105◦37' 
ตะวันออก ตั้งอยูํในต าแหนํงศูนย๑กลางของอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง โดยมีอาณาเขตติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ด๎านตะวันออกและด๎านเหนือ มีแมํน้ าโขงเป็นเส๎นกั้นพรมแดน และด๎านใต๎ ติดตํอราชอาณาจักรกัมพูชา 
โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  
1.2 พื้นทีแ่ละลกัษณะภูมปิระเทศ มีพ้ืนที่รวม 105.53 ล๎านไรํ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทาง
ตะวันออก มีลักษณะคล๎ายกระทะ แบํงเป็น 2 เขตใหญํ ได๎แกํ บริเวณแอํงที่ราบโคราช อยูํบริเวณท่ีราบลุํมแมํน้ ามูลและ
ชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอํงสกลนคร อยูํทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแตํแนวเขาภูพานไป
จนถึงแมํน้ าโขง เทือกเขาที่แบํงระหวํางแอํงโคราชและแอํงสกลนคร ได๎แกํ เทือกเขาภูพาน  
1.3 ภูมอิากาศ มีอากาศร๎อนชื้นสลับกับแล๎ง แบํงเป็น 3 ฤด ูคือ ฤดรูอ๎น ชวํงเดือนกุมภาพนัธ๑-พฤษภาคม อากาศจะร๎อน
และแห๎งแล๎งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดฝูน ชวํงเดือนพฤษภาคม-ตลุาคม ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต๎ ท าให๎มีฝนตกเป็นบริเวณกว๎าง แตํมีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันก าแพง กั้นลมฝนจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต๎ สํงผลให๎พื้นที่แอํงโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห๎งแล๎งกวําแอํงสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมาก
ที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน๎อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดหูนาว ชวํงเดอืน พฤศจิกายน-กุมภาพนัธ๑ อากาศหนาวเย็น 
ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  
1.4 การใชป๎ระโยชน๑ทีด่นิ ในปี 2559 มีพ้ืนที่รวม 105.53 ล๎านไรํ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ปุาไม๎ 15.66 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 
14.9  พ้ืนที่ทาการเกษตร 63.87  ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 60.5 และพ้ืนที่ใช๎ประโยชน๑อื่นๆ  
26.02 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 24.7 ของพ้ืนที่ภาค  
1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ  
1.5.1 ดนิ สภาพดินเป็นดินทรายไมํอ๎ุมน้ า ท าให๎ขาดแคลนน้ า และขาดธาตุอาหาร ใต๎ดินมีเกลือหิน ท าให๎ดินเค็ม       
จึงมี ข๎อจ ากัดตํอการใช๎ที่ดินเพ่ือการเกษตร  
1.5.2 แหลงํน้ า มีลุํมน้ าขนาดใหญํ 3 ลุํมน้ า ได๎แกํ ลุํมน้ าโขง ลุํมน้ าชี และลุํมน้ ามูล ลาน๎าหลักของภาค 2  
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได๎แกํ แมํน้ าชี มีความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต๎น
น้ าที่ทิวเขาเพชรบูรณ๑ และไหลไปรวมกับแมํน้ ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แมํน้ ามูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร 
ต๎นน้ าอยูํที่เทือกเขาสันกาแพงแล๎วไหลลงสูํแมํน้ าโขงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้ าสาขายํอย ได๎แกํ ลาปาว 
ลาน้ าอูน ลาน้ าสงคราม ลาเสียว ลาน้ าเลย ลาน๎าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหลํงน๎าธรรมชาติขนาดใหญํ ที่กระจายอยูํ
ในพ้ืนที่ เชํน หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหลํงน้ าบาดาล มีปริมาณน้ าในเกณฑ๑เฉลี่ย 
5-10 ลูกบาศก๑เมตรตํอชั่วโมง ที่ความลึกของบํอประมาณ 30 เมตร คุณภาพของน้ าบาดาลมีตั้งแตํเค็มจัด กรํอย และจืด 
เนื่องจากพ้ืนที่ในแอํงโคราชและแอํงสกลนครจะรองรับด๎วยหินเกลือ หากเจาะน้ าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน๎าเค็ม  
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1.5.3 ปาุไม ๎ในปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม๎ จานวน 15.66 ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ 14.9 ของพ้ืนที่
ภาค หรือร๎อยละ 15.3 ของพื้นที่ปุาไม๎ทั้งประเทศ ซึ่งยังต่ ากวําคําเปูาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต๎องมี
พ้ืนที่ปุาไม๎ร๎อยละ 40  ของพ้ืนที่ สํวนใหญํมีลักษณะเป็น ปุาเบญจพรรณ  
2. โครงขํายคมนาคมขนสงํและการบริการสาธารณปูโภค  
2.1 โครงขาํยถนน เชื่อมโยงกบัโครงขํายหลกัของประเทศและเชือ่มโยงสูปํระเทศเพื่อนบา๎น สปป.ลาว กัมพชูา และ
สามารถเชือ่มโยงไปยงัเวยีดนามและจนีตอนใต๎  

2.1.1 ทางหลวงแผนํดนิหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) เชื่อมโยงทางหลวงแผํนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และทาง
หลวงแผํนดินหมายเลข 22 (อุดรธานี สกลนคร นครพนม) เชื่อมสูํ สปป.ลาว ผํานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหํงที่ 3 
(นครพนม-แขวงคามํวน) และมีถนนที่เชื่อมโยงอุดรธานี-หนองคาย เชื่อมสูํสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหํงที่ 1 
(หนองคาย-เวียงจันทน๑)  

2.1.2 เสน๎ทางแนวระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เชื่อมโยงจาก
ชายแดนไทย-เมียนมา จากจังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ๑ เข๎าสูํภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข 12  (ชัยภูมิ ขอนแกํน มหาสารคาม กาฬสินธุ๑ มุกดาหาร) และเชื่อมสูํ สปป.ลาว ผํานสะพานมิตรภาพไทย-
ลาว แหํงที่ 2  (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็นเส๎นทางเชื่อมโยงการค๎า การลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือกลุํมประเทศ
อนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง (GMS)  

2.1.3 เสน๎ทางใหมเํศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก ๒ (East- West Economic Corridor : EWEC 2 ) เชื่อมโยงจากภาค
กลางของเวียดนามในจังหวัดกว๐างนาม เข๎าสูํ สปป.ลาว ทางดํานดากตะอ๐อก ผํานแขวงเซกอง แขวงจ าปาศักดิ์ สปป.ลาว 
และเข๎าสูํไทยที่ดํานวังเตํา-ชํองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี  

2.2 รถไฟ มีเส๎นทางเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศบริเวณภาคกลางและพ้ืนที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) 3 เส๎นทาง ได๎แกํ 1) กรุงเทพฯ-หนองคาย เชื่อมสูํ สปป.ลาว 2) กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี 3) สาย
ใหมํ เชื่อมโยงบ๎านไผํ มหาสารคาม ร๎อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม 3 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2.3 สนามบิน มี 9 แหํง เป็นสนามบินนานาชาติ 2 แหํง คือ อุดรธานี และอุบลราชธานี และสนามบินภายในประเทศ 7 
แหํง ได๎แกํ ขอนแกํน นครพนม นครราชสีมา สกลนคร บุรีรมัย๑ ร๎อยเอ็ด และเลย  

2.4 ดํานชายแดน มี 15 ดํานถาวร 23 จุดผํอนปรน ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค๎าชายแดนกับประเทศ เพ่ือนบ๎าน  

2.5 แผนงานพฒันาโครงสรา๎งพื้นฐานขนาดใหญํทีอ่ยูรํะหวาํงด าเนนิการในภาค  ได๎แกํ รถไฟความเร็วสูง         (ชํวง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชํวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคํู (ชํวงชุมทางถนนจิระ-ขอนแกํน ชํวงขอนแกํน-
หนองคาย ชํวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหวํางเมืองและทางพิเศษ (ชํวงบางปะอิน-นครราชสีมา ชํวงระเบียง
เศรษฐกิจ EWEC ด๎านตะวันออก)  

2.6บรกิารสาธารณปูโภค  

2.6.1 ไฟฟาู มีระบบสายสํงเชื่อมโยงกับระบบสายสํงของประเทศและมีเขื่อนผลิตกระแสไฟฟูา ที่ส าคัญ ได๎แกํ เขื่อนอุบล
รัตน๑ (ขอนแกํน) เขื่อนจุฬาภรณ๑ (ชัยภูม)ิ เขื่อนล าตะคอง (นครราชสีมา) และเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)  
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2.6.2 ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพ้ืนที่เขตเมือง ประกอบด๎วย การประปา สํวนภูมิภาค มีหนํวยงานระดับ
เขต 3 แหํง คือ ส านักงานเขตประปาเขต 6 (ขอนแกํน) ส านักงานประปาเขต ๗ (อุดรธานี) และส านักงานประปาเขต 8 
(อุบลราชธานี)  
3. สภาพเศรษฐกจิและรายได๎  
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ  
3.1.1 เศรษฐกจิภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือมีขนาดเลก็ มูลคําผลิตภัณฑ๑ภาค ณ ราคาประจาปี 2559 เทํากับ 1,423,122 
ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 9.8 ของมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมประเทศ ซึ่งลดลง เมื่อเทียบกับปี 2555          ที่มีสัดสํวน
ร๎อยละ 10.3  ของประเทศ  

3.1.2 โครงสร๎างการผลติยงัคงพึง่พงิภาคเกษตร และอตุสาหกรรมเปน็หลกั ในปี  2559 ภาคเกษตร มีสัดสํวนร๎อยละ 
20.5 รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรมร๎อยละ 19.0 ส าหรับภาคบริการ มีสัดสํวน ร๎อยละ 60.4 ซึ่งประกอบด๎วย สาขา
ขายสํง ขายปลีก ฯ สาขาขนสํงฯ และบริการอ่ืนๆ ร๎อยละ 12.6 2.3 และ 45.5 ตามล าดับ ซึ่งรายได๎หลักของภาคมาจาก
ภาคบริการและภาคเกษตร ในขณะที่ ภาคอุตสาหกรรมจะมีแนวโน๎มจะเป็นฐานรายได๎ใหมํของภาคจากนโยบายการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ปี 2559  

3.1.3 เศรษฐกจิขยายตวัต่ ากวาํระดบัประเทศ เกิดความเหลื่อมล้ าระหวาํงภาคมากขึน้  โดยปี 2559 มีการขยาย  ตัว
ร๎อยละ 2.3 ซ่ึงตํากวาํการขยายตัวของประเทศ ที่มีการขยายตัวร๎อยละ 3.3 เป็นผลมาจากการชะลอตัวของภาคเกษตร 
ได๎รับผลกระทบจากฝนทิ้งชํวงและภัยแล๎ง รวมทั้งราคาพืชผลเกษตรตกต่ าตํอเนื่อง ท าให๎รายได๎ลดลง สํงผลกระทบตํอ
อ านาจซื้อของครัวเรือน  

3.1.4 รายไดเ๎ฉลีย่ตํอประชากรเพิม่ขึน้แตยํงัต่ ากวําคาํเฉลีย่ของประเทศ ในปี 2559 ผลิตภัณฑ๑ภาคตํอหัวประชากร 
(GRP Per capita) เฉลี่ย 76,207 บาทตํอคนตํอปี ซ่ึงต่ ากวําคําเฉลี่ยของประเทศ 2.8 เทํา และต่ ากวํา กทม. และ
ปริมณฑลถึง 5.6 เทํา จังหวัดที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอหัวสูงที่สุด 3  อันดับแรกของภาค ได๎แกํ จังหวัดขอนแกํน      (112,038 
บาท) นครราชสีมา (105,618 บาท) และอุดรธานี 4 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
แนวคดิและทศิทางการพฒันา  
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด๎านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ ภัยแล๎งซ้ าซาก 
คนมีปัญหาทั้งในด๎านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แตํมีความพร๎อม ด๎านสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูํความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”     จ าเปน็
จะต๎องแก๎ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคูํไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช๎ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค๑
ในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให๎มีการเจริญเติบโตได๎อยํางเต็มศักยภาพ พร๎อมทั้งการแสวงหา
โอกาสการน้ าความรู๎ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาชํวยขับเคลื่อน โดยการใช๎ประโยชน๑จากโครงการ
พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านคมนาคมขนสํงขนาดใหญํที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขํายระบบการ
คมนาคมขนสํงและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช๎ประโยชน๑จากการเชื่อมโยงและข๎อตกลงกับประเทศ
เพ่ือนบ๎านในกลุํม อนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอยํางรวดเร็วมาเสริมสร๎างกิจกรรมการพัฒนาใหมํ ๆ 
ให๎แกํภาค เพ่ือให๎มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอตํอการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่สํวนอื่น ๆ ของประเทศได๎ ในระยะ
ยาว  
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เปูาหมายเชงิยุทธศาสตร๑ : พัฒนาอีสานสูํมิติใหมํให๎เป็น “ศูนย๑กลางเศรษฐกจิของอนภุมูภิาค ลุมํแมนํ้ าโขง”  
 วตัถปุระสงค๑  
- เพ่ือแก๎ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด๎านน้ าและดิน ให๎เอ้ือตํอการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของ  
  ภาค 14 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- เพ่ือดูแลชํวยเหลือคนจน ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎สูงอายุ ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพา   
  กันในชุมชนได๎  
- เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร๎างมูลคําเพ่ิมโดยใช๎ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให๎การเติบโตทาง   
  เศรษฐกิจของภาคไมํต่ ากวําระดับประเทศ  
- เพ่ือเชื่อมโยงหํวงโซํมูลคําของระบบเศรษฐกิจภาคเข๎ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
   เฉียงใต ๎ 
- เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย๑กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง และมีบทบาทสนับสนุน 
  ประเทศเป็นศูนย๑กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  
ยุทธศาสตร๑การพฒันา  
ยุทธศาสตร๑ที ่๑ บรหิารจดัการน้ าใหเ๎พยีงพอตํอการพฒันาเศรษฐกจิและคุณภาพชวีติอยาํงยัง่ยนื   แนวทางการพฒันา    

1) พัฒนาแหลํงน้ าเดิมและแหลํงน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุงอํางเก็บน้ า หนอง 
ฝายและพ้ืนที่ชุํมน้ าที่มีอยูํเดิม และพัฒนาแหลํงน้ าธรรมชาติให๎สามารถ เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหลํงน้ า
ใต๎ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไมํให๎เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร๎างแหลํงกักเก็บ (แก๎มลิง) อํางเก็บน๎า ฝาย และ
แหลํงน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร  
2) พัฒนาแหลํงน้ าใหมํในพ้ืนที่ลุํมน้ าโขง ช ีมูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาแหลํงน้ า ตลอดจนการผัน
น้ าระหวํางลุํมน้ า แมํน้ าในภาคและระหวํางภาค  
3) พัฒนาระบบสํงและกระจายน้ า เชํน ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองสํงน้ า เป็นต๎น  
4) บริหารจัดการน๎าแบบบูรณาการเชิงลุํมน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุํมน้ าให๎มีความสมดุลระหวํางการใช๎น้ าทุก
กิจกรรมกับปริมาณน้ าต๎นทุน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน และมีการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้ง
ในระยะเรํงดํวนและระยะยาวเพ่ือปูองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล๎ง  
ยุทธศาสตร๑ที ่๒ แกป๎ญัหาความยากจนและพฒันาคณุภาพชวีติผูม๎รีายไดน๎๎อยเพือ่ลดความเหลือ่มล้ าทาง สงัคม     
แนวทางการพฒันา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได๎ของผู๎มีรายได๎น๎อย โดยสร๎างโอกาสให๎กลุํมผู๎มีรายได๎น๎อย มีที่ดินท ากินของตนเอง สํงเสริม
การมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหลํงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือและอบรมให๎ความรู๎ เพ่ือให๎มี
รายได๎เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได๎ ตามแนวทางกาฬสินธุ๑โมเดล และหนองบัวล าภูโมเดล  
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให๎แกํผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส โดยเพ่ิมสวัสดิการทางด๎านสังคมให๎กับ
กลุํมผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎สูงอายุ สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการดูแลผู๎พิการและผู๎สูงอายุ และสนับสนุน
การออมเพ่ือสร๎างความมั่นคงทางรายได๎ และพ่ึงพาตนเองได๎ในบั้นปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่
หํางไกลให๎ได๎มาตรฐาน และใช๎ประโยชน๑จากระบบสื่อสารทางอินเตอร๑เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญํให๎สามารถ
ดูแลผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุ  
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3) พัฒนาความรู๎ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด๎านการศึกษาที่มีคุณภาพให๎มีความ
เทําเทียมระหวํางพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให๎สามารถประกอบอาชีพและมีรายได๎ ตามศักยภาพของแตํละบุคคล ปรับปรุง
แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนและสํงเสริมให๎มีระบบการจัดการความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น สํงเสริมให๎สถาบันทางสังคมบูรณาการ
รํวมกันระหวําง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหลํอหลอม ปลูกฝังคํานิยม 
วัฒนธรรมให๎คนไทยด าเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบ
ตํอสํวนรวม  
4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก๎ปัญหาโรคพยาธิใบไม๎ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแกํน 
สกลนคร ร๎อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ๑ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดยสํงเสริมการ
เรียนรู๎ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม๎ตับให๎แกํประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และคํานิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมีเกล็ด กาจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหลํงน้ าอยํางถูก
หลักสุขาภิบาล สร๎างเครือขํายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝูาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม๎ตับและผู๎ปุวย
มะเร็งทํอน๎าดี พร๎อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุํมเสี่ยงและระบบฐานข๎อมูลเพื่อติดตามการท างาน  

5) พัฒนาโภชนาการแมํและเด็ก โดยสํงเสริมการบริโภคไอโอดีนและให๎ความรู๎แกํ พํอแมํหรือผู๎ดูแลเด็กในด๎านโภชนา 
การที่เหมาะสม ตั้งแตํเริ่มตั้งครรภ๑ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมาะสม เพ่ือกระตุ๎นการพัฒนาเด็กในชํวง ๐-๓ ปีแรก และ
ยกระดับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่หํางไกลให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพเด็กกํอนวัยเรียน ให๎มี
พัฒนาการความพร๎อมทั้งทักษะสมอง รํางกาย และสังคม  

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให๎ความชํวยเหลือ ผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ด๎อยโอกาสด๎าน
กฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานรํวมกันระหวํางหนํวยงานภาครัฐและเครือขํายภาคประชาชนในการแก๎ไข
ข๎อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร๎างการรับรู๎กฎหมายเพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันในการปกปูองตนเองไมํให๎ตกเป็นเหยื่อ  
ยุทธศาสตร๑ที ่๓ สรา๎งความเขม๎แข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูํกบั การแกป๎ญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ๎ม  
แนวทางการพฒันา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได๎ของเกษตรกร โดยสร๎างความมั่นคงของเกษตรกรรายยํอย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหมํ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญํ เกษตรอัตลักษณ๑พ้ืนถิ่น เกษตร
ปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุํม
เกษตรกร พัฒนาความเข๎มแข็งขององค๑กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือขํายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ๑การเกษตร 
พัฒนาเกษตรกรรุํนใหมํให๎เป็นมืออาชีพ สนับสนุน การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนที่เป็นธรรม  

2) พัฒนาพ้ืนที่ทุํงกุลาร๎องไห๎ให๎เป็นแหลํงผลิตข๎าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร สุรินทร๑ ร๎อยเอ็ด 
มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให๎อยูํภายใต๎มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย พัฒนาหํวงโซํเกษตรอินทรีย๑ให๎ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร๎อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย๑ โดยสํงเสริม
การผลิตและแปรรูปโดยใช๎นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค๎าเกษตรอินทรีย๑ให๎แตกตํางจากสินค๎าเกษตรที่ใช๎สารเคมี 
และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ การสํงเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีสํวนรํวมในการ
ตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุํมผู๎ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย๑อยํางเป็นรูปธรรม  
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โดยน ารํองในพ้ืนที่ที่มีความพร๎อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสูํการทํองเที่ยวเชิงเกษตรหรือการทํองเที่ยววิถีไทยเพ่ือ
ขยายฐานรายได๎ พร๎อมทั้งจัดท าฐานข๎อมูลเกษตรอินทรีย๑ เพ่ือเป็นข๎อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมํๆ ให๎ตอบสนองตลาดสินค๎าเพ่ือสุขภาพและการสํงออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย๑ 
ตลอดจนมาตรการสํงเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท๎องถิ่น สํงเสริมเกษตรกรและกลุํมเกษตรกรจ าหนํายสินค๎าผําน
ชํองทางพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Commerce)ทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ  
3) สํงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูํสินค๎าเกษตรชนิดใหมํตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความต๎องการตลาด โดย
สํงเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม๎ และไม๎ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ๑ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตร การประชาสัมพันธ๑และการจัดตั้งตลาด
กลาง รวมทั้งสํงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญท่ีเป็นสารตั้งต๎นในการแปรรูปผลิตสินค๎า ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ให๎มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตร   
ตามความต๎องการของตลาดทั้งในและตํางประเทศ และจัดท าฐานข๎อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ 
และสํงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร๑ ชัยภูม ิ
บุรีรัมย๑ และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกํน โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ๑ สํงเสริม   
การปลูกแปลงหญ๎าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว๑ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทัง้การจัด  
ระบบมาตรฐานโรงฆําสัตว๑ให๎ได๎มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมชํองทางการจ าหนํายและขยายตลาดไปสูํ
อาเซียน                                                        

4) สํงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให๎เป็นฐานรายได๎ใหมํที่ส าคัญของภาค โดยมุํงลงทุนสร๎าง
เศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช๎ทรัพยากรฐานชีวภาพ                 
(พืช สัตว๑ จุลินทรีย๑) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร๑มปศุสัตว๑ และ
ชุมชน พัฒนาตํอยอดเป็นผลิตภัณฑ๑ชีวภาพที่มีมูลคําสูง กํอให๎เกิดความก๎าวหน๎าและนวัตกรรมในมิติใหมํๆ ที่สํงผลตํอ
การปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย๑ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให๎
นครราชสีมา ขอนแกํน อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย๑กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 
สํงเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร๑ อ านาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตให๎ได๎มาตรฐาน GMPพัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ๑สมุนไพรและสร๎างแบรนด๑เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันและสํงออก สํงเสริมอุตสาหกรรมใหมํและธุรกิจแนวใหมํในพ้ืนที่กลุํมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 และตอนลําง 2 ด๎วยการพัฒนาตํอ
ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสูํผลิตภัณฑ๑
มูลคําสูง เชํน ชีวเภสัชภัณฑ๑ อาหาร อาหารสัตว๑ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ๑อินทรีย๑ พลาสติกชีวภาพ (bio-
plastic) สารสกัดจากพืชมูลคําสูง เอนไซม๑หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย๑ เป็นต๎น รวมทั้งสร๎างความม่ันคงทาง
พลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช๎
ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และสํงเสริมการใช๎พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  
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5) สํงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค๎าอุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยง
ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได๎แกํ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกํน กาฬสินธุ๑ ร๎อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการสํงออกสูํ
ประเทศเพ่ือนบ๎าน โดยเน๎นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช๎วัตถุดิบในพ้ืนที่ พัฒนาผู๎ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู๎
ด๎านกฎ ระเบียบที่เกีย่วข๎อง สงํเสริมการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาชํองทางการตลาดในต๎นทุนที่ต่ าโดยใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชํน E-Commerce, E-Marketingเป็นต๎น  
6) ยกระดับมาตรฐานสินค๎ากลุํมผ๎าไหม ผ๎าฝูาย ผ๎าย๎อมคราม และสํงเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให๎ก๎าวไปสูํการเป็นศูนย๑กลาง
แฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ๑ ขอนแกํน ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร๑ และสกลนคร เป็นต๎น โดยสํงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพสินค๎า การออกแบบ และตราสัญลักษณ๑ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร๎างนวัตกรรมเพ่ิมมูลคํา 
พร๎อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ๑ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผู๎ประกอบการและนักออกแบบรุํนใหมํ ให๎มีทักษะ มีความรู๎
ความสามารถทั้งการออกแบบและ การจัดการ เพ่ือให๎สินค๎ามีความหลากหลายและทันสมัย สร๎างความเชื่อมโยงระหวําง
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมกับภาคอุตสาหกรรม และสํงเสริมการจับคูํธุรกิจเพ่ือสร๎างโอกาส
ทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย๑กลางจังหวัดเป็นเมืองนําอยูํ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและให๎เพียงพอตํอ
ความต๎องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได๎มาตรฐาน ที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎
น๎อย ให๎ความสาคัญตํอการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ มุํงเน๎น การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด  

8) อนุรักษ๑และสํงเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม๎ให๎คงความอุดมสมบูรณ๑และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่
ต๎นน้ าและปุาธรรมชาติที่ส าคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสมีา บุรีรัมย๑ สุรินทร๑ และศรีสะ
เกษ โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ๑และพ้ืนที่ปุานอกเขตอนุรักษ๑ให๎ชัดเจน สํงเสริมประชาชนมี
สํวนรํวมในการฟื้นฟู ปลูกปุา และปูองกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ปุาต๎นน๎าและปูองกันการชะล๎างพังทลายของดิน
รวมถึงการอนุรักษ๑พ้ืนที่ชุํมน้ า  

9) สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค๑ ในการพัฒนา
ภาค โดยใช๎ประโยชน๑จากสถาบันการศึกษา หนํวยงานด๎านการวิจัยพัฒนา ที่กระจายตัวอยูํในพื้นที่ สร๎างความเชื่อมโยง
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือขํายของอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร๑ สนับสนุนสถาบันการ  
ศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให๎มีความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและบุคลากรด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  
สํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต๑และทดลองเพ่ิมข้ึน ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบ การท าวิจัยตลาด     
การทดสอบผลิตภัณฑ๑ และโรงงานน ารํอง เพ่ือให๎สามารถแปลงงานวิจัยไปสูํการใช๎ประโยชน๑ในเชิงพาณิชย๑ได๎อยําง 
เป็นรูปธรรมมากขึ้น  
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 ยุทธศาสตร๑ที ่4 พัฒนาการทอํงเทีย่วเชงิบรูณาการ  
แนวทางการพฒันา  
1)พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยสํงเสริมชุมชนในการสร๎างสรรค๑กิจกรรม 
หรือเทศกาลประจ าถิ่นในแตํละเดือนในพ้ืนที่ตํางๆ โฆษณาประชาสัมพันธ๑แกํนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและตํางประเทศ 
เพ่ือสร๎างการรับรู๎สินค๎า บริการ แหลํงทํองเที่ยวที่สะท๎อนอัตลักษณ๑ของชุมชน และเมืองเกํา ได๎แกํ เมืองเกําบุรีรัมย๑  
เมืองเกําพิมาย เมืองเกําสุรินทร๑ เมืองเกํานครราชสีมา และเมืองเกําสกลนคร พัฒนาแบรนด๑และสื่อสารความแตกตําง
ของชุมชนตําง ๆ ในรูปแบบการเลําเรื่อง (Storytelling) สํงเสริมการขายแพ็กเกจการทํองเที่ยวเพื่อกระตุ๎นการทํองเที่ยว
นอกฤดูกาล สํงเสริมการตลาดแบบมีเปูาหมายเฉพาะกลุํม เชํน กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํมนักเรียนนักศึกษา กลุํมผู๎ปฏิบัติธรรม 
กลุํมสุภาพสตรี เป็นต๎น  
๒) พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต๎ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย๑ สุรินทร๑ ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนทํองเที่ยวในแตํละจังหวัดที่ดึงจุดเดํนหรืออัตลักษณ๑ของแตํละพ้ืนที่มาสร๎าง
เส๎นทางทํองเที่ยวเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต๎ และเชื่อมโยงสูํประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม 
เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพักและคําใช๎จํายเฉลี่ยตํอหัวของกลุํมนักทํองเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและตํางประเทศ พัฒนาสินค๎า
และบริการที่มีจุดเดํนหรืออัตลักษณ๑ที่สร๎างจากทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือให๎เกิดความจดจ าและสร๎างความโดดเดํน ลอก
เลียนได๎ยาก พัฒนาบุคลากรและผู๎ประกอบการการทํองเที่ยวให๎เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให๎บริการ จัดท าแผน 
ที่ทํองเที่ยวให๎ทํองเที่ยวได๎ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส๑ขนถํายนักทํองเที่ยวอยํางเป็นระบบไปสูํแหลํงทํองเที่ยว 
ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให๎นักทํองเที่ยว  
๓) พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยววิถีชีวิตลุํมน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร  
อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส๎นทางเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ๎าน อาทิ 
สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล๎านช๎าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว สินค๎าและ
บริการ ให๎สอดคล๎องกับกระแสความนิยมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการทํองเที่ยวให๎ 
มีความหลากหลาย อาทิ การทํองเที่ยว/พักผํอน ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุํมแมํน้ าโขง (Leisure/Lifestyle)การ
ทํองเที่ยวด๎วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/CaravanTours)การทํองเที่ยวเชิงมหกรรม 
(Festivals/Events)เป็นต๎น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหวํางแหลํงทํองเที่ยว พัฒนาทําเรือและการทํองเที่ยวทางน้ าให๎ได๎
มาตรฐานความปลอดภัย สํงเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร๎างงานและรายได๎ เน๎นพัฒนาผู๎ประกอบการ
ด๎านการจัดการและทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักทํองเที่ยวตํางชาติที่เพิ่มขึ้น  
๔) พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวยุคกํอนประวัติศาสตร๑ ในจังหวัดขอนแกํน กาฬสินธุ๑ อุดรธานี หนองบัวล าภู และ
ชัยภูมิ โดยพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและพิพิธภัณฑ๑ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค๑และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัด
นิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมตํางๆ ให๎ผู๎ชมมีสํวนรํวม มีความสนุกรื่นรมย๑เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทย
และตํางประเทศเพ่ือขยายฐานนักทํองเที่ยวที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแตํยุคกํอนประวัติศาสตร๑จนถึงปัจจุบัน 
ปลูกฝังให๎เด็กเข๎าพิพิธภัณฑ๑ผํานกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค๎า/บริการ/
ของที่ระลึก ปรับปรุง สิ่งอ านวยความสะดวกในแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ๑อยํางตํอเนื่อง 
พัฒนาระบบขนสํงสาธารณะเข๎าสูํแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือให๎เข๎าถึงได๎งํายและกลับมาได๎บํอยครั้ง 
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๕) พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย๑ ศรีสะเกษ นครราชสมีา โดยสํงเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมกีฬาให๎ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง อาทิ ธุรกิจการแขํง 
ขันตํางๆ การผลิตอุปกรณ๑/ชดุกีฬา/ของที่ระลึก สนามแขํงขัน อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร๎านอาหาร        การ
เดินทางและขนสํง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต๎น สํงเสริมการศึกษาในด๎านเวชศาสตร๑  การ
กีฬา วิทยาศาสตร๑การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา 
สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งสํงเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ๑เพ่ือสร๎างการรับรู๎
ให๎กับนักทํองเที่ยว  
๖) พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธาน ีโดยสํงเสริมการทํองเที่ยว
ที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให๎เกิดความสมดุลและยั่งยืน มุํงเน๎น นกัทํองเที่ยวคุณภาพ
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มุํงเน๎นให๎เกิดความคุ๎มคําตํอประสบการณ๑มาก 
กวําการทํองเที่ยวที่คุ๎มคําเงิน สนับสนุนให๎คนไทยเดินทางมาทํองเที่ยวในพ้ืนที่มากข้ึน รวมทั้งให๎ความรู๎นักทํองเที่ยว 
ในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ  
๗) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให๎ได๎มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัยให๎นักทํองเที่ยว 
ประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยว และพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลักษณะเครือขํายเพ่ือกระจายนักทํองเที่ยว
จากเมืองหลักไปสูํชุมชนและท๎องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม การทํองเที่ยวระหวํางภาคเอกชน กับชุมชนและท๎องถิ่น ทั้งใน
ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ๎าน ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของนักทํองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรใน
ภาคบริการและการทํองเที่ยว จดัฝึกอบรมมัคคุเทศก๑ด๎านภาษาตํางประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค๎า OTOP สินค๎า
วิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร๎านอาหาร ที่พักให๎มีคุณภาพดี สํงเสริมการทํองเที่ยวเฉพาะกลุํมตามความสนใจของ
นักทํองเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อมในแหลํงทํองเที่ยว  
ยุทธศาสตร๑ที ่5 ใชโ๎อกาสจากการพฒันาโครงขํายคมนาคมขนสงํที่เชือ่มโยงพืน้ทีเ่ศรษฐกจิหลักภาคกลางและพืน้ที่
ระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) เพื่อพฒันาเมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิใหมํ ๆ ของภาค  
แนวทางการพฒันา  
1) เรํงพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานขนาดใหญํที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ให๎แล๎วเสร็จตามแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ชํวง
นครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงขํายรถไฟทางคูํ ชวํงขอนแกํน-หนองคาย ชํวงจริะ-อุบลราชธานี และโครงการ
ทางหลวงพิเศษระหวํางเมืองและทางพิเศษ ชํวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด๎านตะวันออก  
2) เรํงพัฒนาโครงขํายระบบการคมนาคมขนสํงภายในภาคให๎เป็นระบบที่สมบูรณ๑ อาทิ การพัฒนารถไฟสายใหมํ (บ๎าน
ไผํ-นครพนม) โครงการพัฒนาทําอากาศยาน ให๎สามารถรองรับปริมาณความต๎องการเดินทางและขนสํงสินค๎าทาง
อากาศท่ีเพ่ิมข้ึน (อุดรธานี อุบลราชธาน ีบุรีรัมย๑ ร๎อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแกํน เลย และสกลนคร) และขยายถนน ๔ 
ชํองจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  
3) พัฒนาเมืองขอนแกํนให๎เป็นเมืองศูนย๑กลางเศรษฐกิจ การค๎า การลงทุน การบริการสุขภาพและศูนย๑กลางการศึกษา 
โดยจัดท าแผนแมํบทพ้ืนที่ศูนย๑กลางความเจริญ เชํน เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พ้ืนที่อนุรักษ๑มรดกทาง
วัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโลํง เป็นต๎น  
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พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหวํางภาค เรํงรัดพัฒนา
ระบบขนสํงรางเบาเมืองขอนแกํน พร๎อมทั้งสํงเสริมระบบขนสํงสาธารณะในเมืองให๎เชื่อมโยงระหวํางเมืองและระบบ
ขนสํงอื่น  
4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนสํงระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแกํน เมืองนครราชสีมา และเมือง
อุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให๎มีการใช๎ประโยชน๑ที่ดินแบบผสมผสานทั้งการท างาน การอยูํ
อาศัย และการนันทนาการล๎อมรอบสถานีขนสํง และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล๎ 
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ให๎มีความพร๎อมส าหรับรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน และเป็นศูนย๑กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไป 
ยังพ้ืนที่โดยรอบ  
5) พัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความเชี่ยวชาญของ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและผลิตชิ้นสํวนอากาศยานและระบบราง ที่ได๎มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร๎อมรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัด
นครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแกํน และพัฒนาสถานีขนสํงสินค๎าในจังหวัดขอนแกํน นครราชสีมา และ
อุดรธานี   
ยุทธศาสตร๑ที ่6 พัฒนาความรวํมมอืและใชป๎ระโยชน๑จากข๎อตกลงกบัประเทศ เพื่อนบา๎นในการสรา๎งความเขม๎แขง็ทาง
เศรษฐกจิตามแนวชายแดนและแนวระเบยีงเศรษฐกจิ  
แนวทางการพฒันา  
1) พัฒนาดํานชายแดน โดยพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานบริเวณดํานศุลกากรให๎เพียงพอ สนับสนุนการจัดการดํานพรมแดน
แบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให๎ได๎มาตรฐานสากล เรํงเชื่อมตํอระบบสารสนเทศภายใน
และระหวํางหนํวยงานเพ่ือสามารถให๎บริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพ่ิม 
อัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ให๎เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผํอนปรนการค๎าชายแดนที่มีศักยภาพ  
2) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเรํงกํอสร๎างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหํงที่ ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) 
พัฒนาเส๎นทางใหมํเชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยงโครงขํายเส๎นทางคมนาคมระหวํางไทย 
ลาว เวียดนาม และจีน ให๎มีความสะดวก ประหยัดเวลาและคําใช๎จําย ในการเดินทาง  

3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพใน  การ
ลงทุนและสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน พร๎อมทั้งเรํงรัดการด าเนิน   งาน
โครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให๎มีความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน และบริการ CIQ ที่ได๎
มาตรฐานสากล  
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-แผนพัฒนากลุมํภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน  1 ประกอบ ดว๎ย  5  จังหวดั 
 ไดแ๎ก ํ อดุรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภ ู และ บงึกาฬ   
สรปุขอ๎มลูแผนการพฒันา กลุมํจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 1 
  วสิยัทศัน๑ (Vision) 
 ประเดน็การพฒันา  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การสํงเสริมการทํองเที่ยววิถีชีวิตลุมํแมํน้ าโขง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทุนมนุษย๑ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกชํวงวัย อยํางเทําเทียม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  : การรักษาสมดลุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาอยํางยัง่ยืน 

1. ยทุธศาสตร๑ในการพฒันากลุมํจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 1 
   ( วสิยัทศัน๑ เปาูประสงค๑รวม ประเดน็ยทุธศาสตร๑ ) แผนพัฒนากลุมํจงัหวดั 4 ป ี ( พ.ศ. 2561 -2565 )  

กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด๎วย 5 จังหวัด ตั้งอยูํตอนบน  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 

อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ  มีชัยภูมิที่โดดเดํน  ในการเป็นจังหวัดที่เช่ือมตํอ “ประตูสูํอาเซียน” ไปยังประเทศ

ลาว โดยสามารถเดินทางจากจังหวัดเลย หนองคาย และบึงกาฬ ข๎ามไปยังฝั่งประเทศลาวได๎ และจากจุดก าหนดกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ าโขง 

แหํงที่ 5 ที่จังหวัดบึงกาฬ สามารถใช๎ประโยชน๑จากเส๎นทางหมายเลข 8 เข๎าสูํประเทศเวียดนามตอนเหนือและ เขตปกครองพิเศษกวํางซี

จ๎วงของประเทศจีนตอนใต๎   มีเอกลักษณ๑ในด๎านการทํองเที่ยวเฉพาะตัวที่ไมํเหมือนที่ใด  โดยมุํงเน๎นการทํองเที่ยวเชิงอัตลักษณ๑ในเรื่อง

ของอารยธรรมและประวัติศาสตร๑ อาทิ อารยธรรมล๎านช๎างที่มีความเจริญรุํงเรืองทั้งการเมืองการปกครอง ด๎านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน

พระพุทธศาสนา และมีพัฒนาการเคียงคูํมาพร๎อมกันอารยธรรมอื่นๆ ใกล๎เคียง ทั้ง ล๎านนา สยาม พมํา และเขมร เป็นต๎น  มีแหลํง

ทํองเที่ยว   ทางประวัติศาสตร๑ที่มีช่ือเสียงระดับโลก เชํน แหลํงโบราณคดีบ๎านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  เป็นแหลํง

โบราณคดีส าคัญและมีคุณคําทางประวัติศาสตร๑ ซึ่งมีอายุในสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ย๎อนหลังไปกวํา 5,000 ปี พิพิธภัณฑ๑หอยหินโบราณ 

150 ล๎านปี และซากฟอสซิลไดโนเสาร๑ ตั้งอยูํบ๎านห๎วยเดื่อ ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นต๎น  กลุํมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น มีจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย๑กลางที่เช่ือมตํอไปยังจังหวัดทั้ง 4 ในกลุํมจังหวัดการเดินทางไปยังกลุํมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สามารถเดินทางได๎สะดวกสบายทั้งทางรถยนต๑ที่มีถนนท่ีเชื่อมตํอกันได๎ทุกจังหวัดภายในกลุํมจังหวัด รถไฟ 

ที่มีขบวนรถมาจากกรุงเทพมหานครไปยังอุดรธานี และหนองคาย มีสนามบินนานาชาติอุดรธานี ที่ผู๎โดยสารที่จะเดินทางจากจังห วัด

หนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ สามารถเดินทางจากจังหวัดของตนเอง มาขึ้นเครื่องบินท่ีทําอากาศยานนานาชาติอุดรธานีได๎ และมี

สนามบินจังหวัดเลย ที่สามารถรองรับนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวจังหวัดเลย ซึ่งเป็น 1 ใน 12 “เมืองต๎องห๎ามพลาด”  นอกจากนี้ 

จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นจังหวัดน๎องใหมํเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด๎านการทํองเที่ยวสูง มีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อาทิ 

น้ าตกชะแนน น้ าตกเจ็ดสี น้ าตกถ้ าพระ และภูทอก เป็นต๎น  

และจังหวัดหนองคาย ซึ่งถือวําเป็นมนต๑เสนํห๑แหํงเมืองลุํมแมนํ้ าโขง ที่ไมํวํานักทํองเที่ยวหรือผู๎มาเยือนจะต๎องกลับมาที่จังหวัดนี้

อยูํเสมอ และในปัจจุบันได๎มีการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวท่ีส าคัญๆ ที่สามารถดึงดูดความสนใจนักทํองเที่ยวได๎จ านวนมาก อาทิ ผาตากเสื้อ 

อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในธีมของทัศนียภาพและการผจญภัยที่สวยงาม มีการสร๎างสกายวอล๑คที่ยื่น

จากหน๎าผาท าให๎สามารถมองเห็นทิวทัศน๑ที่งดงามชายฝั่งแมํน้ าโขงได๎ ซึ่งก าลังเป็นสถานท่ีทํองเที่ยวท่ีผู๎คนนิยมในขณะนี้  

การจัดท าแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รอบใหมํ (พ.ศ. 2561 - 2565) มีเปูาหมายส าคัญที่จะพัฒนาขีด

ความสามารถในการแขํงขันทั้งในด๎านเศรษฐกิจและสังคม การค๎าและ การลงทุน การทํองเที่ยว และการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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เพื่อให๎ครอบคลุมการพัฒนาในทุกๆ ด๎านมีศักยภาพในการแขํงขันและรองรับประชาคมอาเซียนได๎ มีการเชื่อมโยงการพัฒนาใน

แตํละด๎านที่สามารถสร๎างรายได๎และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้น การทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัดจะเป็นการสร๎างรายได๎

ให๎กับผู๎ประกอบการ นักลงทุนและประชาชนในพ้ืนท่ี และมีความสมัพันธ๑กับด๎านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ในเส๎นทางการ

ทํองเที่ยวนั้นจะต๎องสํงเสริมให๎ประชาชนในพ้ืนท่ี และกลุํมเกษตรกรสามารถสรา๎งรายได๎จากการขายสนิค๎าทางการเกษตร OTOP และ

สินค๎าแปรรูปตํางๆ ได๎  ถนนท่ีเชื่อมโยงสูํกลุํมจังหวัดนั้น จะต๎องเป็นถนนท่ีมีความปลอดภัยสามารถเดนิทางทํองเที่ยว และขนสํงสินค๎าได๎

อยํางสะดวกสบาย สร๎างความเชื่อมั่นให๎กับนักลงทุนวําถ๎าไดต๎ัดสินใจมาลงทุนภาคอตุสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรในกลุมํ      

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 แล๎ว จะต๎องเป็นฐานการผลิตทีม่ีศักยภา 

ได๎แรงงานมีการพัฒนาความรู๎ และทักษะที่จ าเป็นตํอการผลิต สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎ประกอบการได๎ การ

ทํองเที่ยวจะต๎องมี เอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑ มีการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎สวยงามและมีความสะอาด มีการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติให๎มีความอุดมสมบูรณ๑ และมีการใช๎นวัตกรรมในการพัฒนาทุกๆ ด๎าน เน๎นการ ใช๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาประยุกต๑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ให๎เป็นกลุํมจังหวัดที่มีความ

เข๎มแข็งและยั่งยืนตํอไป 

แนวคิดและหลักการ 

 กรอบแนวคิด  การจัดท าแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น  ได๎ยึดแนวคิดในการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 ซึ่งมีบริบทของการพัฒนา ในด๎านตํางๆ ที่ต๎องแขํงขันและอาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้ง

จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ การเข๎าสูํสังคมของผู๎สูงอายุ การ

เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ภัยแล๎ง ประกอบกับสภาวการณ๑ด๎านตํางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปัญหาผลิต

ภาพการผลิตคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต๎น 

 โดยน าหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 20 น้ัน มุํงเน๎นในเรื่อง   

(1) การน๎อมน าและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) คนเป็นศูนย๑กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  

(3) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ   

(4) การพัฒนาสูํความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมนําอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข  

มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนากลุํมจังหวัด นอกจากน้ี ยังได๎น ายุทธศาสตร๑เศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมา

เป็นกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทั้งนี้ เพื่อให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาในระดับ

ภาค และระดับประเทศ ด๎วย 

 หลักการ การจัดท าแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น เป็นการจัดท าแผนที่สามารถพัฒนาขีด

ความสามารถในการแขํงขันทั้งในด๎านเศรษฐกิจและสังคม การค๎าและการลงทุน การทํองเที่ยว และการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตร โดยเป็นการพัฒนาที่สอดคล๎องกับศักยภาพและพื้นท่ีของกลุํมจังหวัด เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งและการเจริญเติบโตอยํางมั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืน พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน และตํอยอดสูํการพัฒนาท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน  

ตลอดจนน านวัตกรรม เทคโนโลยี 4.0 และ ICT เข๎ามาใช๎ในการพัฒนา มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อม

ที่สร๎างความสมดุลระหวํางคนกับธรรมชาติ เน๎นการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ก าลังแรงงาน เกษตรกร และผู๎ประกอบการให๎

สามารถแขํงขันกับตลาดเศรษฐกิจและประชาคมอาเซียน สํงเสริมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให๎สามารถเข๎าสูํตลาดการบริโภค และ

สามารถน าไปใช๎เป็นพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนได๎ 
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2. วิสัยทัศน๑กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  (Vision) 

“เกษตรอตุสาหกรรมชัน้น า การคา๎และการทอํงเทีย่วสากล ชมุชนนาํอยูอํยาํงยัง่ยนื” ความหมาย  

เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า  กลุํมจังหวัดมีการเกษตรช้ันน า (การเพาะปลูกพืชตําง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว๑    
 และการประมง)  
เกษตรกรในกลุํมจังหวัดมีอาชีพ มีรายได๎ ผลผลิตจากการเกษตรช้ันน าเพื่อการแปรรปูสรา๎งมูลคาํเพิ่ม ในพื้นที่ตามความต๎องการ

ของตลาด ด๎วยเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นน า  
การค๎าสากล  กลุํมจังหวัดมีการค๎า การลงทุน และการบริการ เชํน ค๎าปลีก ค๎าสํง การสํงออก การค๎าชายแดน การธนาคาร 

การประกันภัย ฯลฯ รวมถึงสาขาท่ีเกี่ยวข๎อง ได๎แกํ โลจิสติกส๑ เป็นต๎น ที่จะขยายสูํการค๎าสากลกับนานาอารยประเทศ 
การทํองเที่ยวสากล กลุํมจังหวัดมีอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวมาตรฐานสากล สนองความต๎องการ       ของตลาดทํองเที่ยว 

เชื่อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยวช้ันน าในระดับประเทศ และระดับโลก 
ชุมชนนําอยูํอยํางยั่งยืน การพัฒนาของกลุํมจังหวัดในทุกด๎านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   อยํางเป็นล าดับขั้นตอน 

รักษาสมดุลระหวํางการพัฒนาและอัตลักษณ๑ วัฒนธรรมท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน  
มีสิ่งแวดล๎อม ที่อยูํสะอาด ปลอดภัย ระบบนิเวศอยูํในภาวะดุลยภาพและยั่งยืน  
ชุมชนเข๎มแข็ง ชํวยเหลือเกื้อกูล ไมํเอารัดเอาเปรียบกัน ประชาชนมีสํวนรํวมในการก าหนด ควบคุม ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่ มี

ผลกระทบตํอสุขภาพ 
ได๎รับปัจจัยพื้นฐานของชีวิต (อาหาร น ้า ที่พักอาศัย ความปลอดภัย มีรายได๎และมีงานท า) มีสิทธิมีโอกาสรับรู๎ขําวสาร มีการ

ติดตํอประสานงาน และระดมความคิด ประสบการณ๑ เพื่อท างานรํวมกันในชุมชน  
มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีชีวิตชีวา มีนวัตกรรมอยูํเสมอ มีการเช่ือมโยงมรดกทางวัฒนธรรมวิถีการด ารงชีวิต รวมทั้ง

เอกลักษณ๑ของกลุํมชนแตํละชุมชน  
มีการพัฒนาเป็นไปอยํางกลมกลืน และสํงเสริมคุณลักษณะที่ดีที่มีมาในอดีต มีระบบบริการทางสาธารณสุข และการ

รักษาพยาบาลที่ท่ัวถึง เหมาะสมส าหรับประชาชนทุกคน ซึ่งมีสภาวะสุขภาพดี มีอัตราการเจ็บปุวยในระดับต ่า 
กรอบการด าเนินงานการพัฒนากลุํมจังหวัด 

เพื่อให๎มีความสอดคล๎องกับหลักการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการให๎มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติ 
สามารถบริหารงาน แก๎ปัญหา และพัฒนาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต๎องการของประชาชนให๎ได๎รับประโยชน๑สูงสุด กรอบ
การด าเนินงานการพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) อยูํภายใต๎นโยบาย หลักเกณฑ๑ 
และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนากลุํมจังหวัดที่ 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) ก าหนดไว๎ เป็นเครื่องมือในการก าหนดเปูาหมาย  และความต๎องการด๎านพัฒนาพื้นที่ของภาคที่ต๎องมีความเช่ือมโยงกันในระดับ
ภูมิภาคและ/หรือระหวํางประเทศ โดยผํานชํองทางการด าเนินงานของส านักบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อน
การพัฒนากลุํมจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
รํวมกันระหวํางภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน สถาบันการศึกษา สํงเสริม สนับสนุน กระตุ๎นให๎เกิดการด าเนินงาน
พัฒนาในพ้ืนท่ี 

เปูาหมายการพัฒนา  แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อให๎บรรลุตามวิสัยทัศน๑ ดังนี้ 

1. ยกระดับจากกลุํมจังหวัดที่มีรายได๎ปานกลางสูํกลุํมจังหวัดที่มีรายได๎สูง  
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันทางการผลิต การค๎า การลงทุน และการทํองเที่ยวโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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   ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี           (พ.ศ.2560-2579) 

เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายการพัฒนา และวิสัยทัศน๑ รัฐบาลจ าเป็นต๎องมีการลงทุนโครงการขนาดใหญํ (Mega Project) เป็นโครงการผูกพันตํอเนื่อง 
10-20 ปี ต๎องเพิ่มการลงทุนให๎มากกวําภูมิภาคอื่น  

แผนงานส าคัญ ได๎แกํ 
1. การบริหารจัดการน้ าอยํางเป็นระบบและครอบคลุมพื้นที่กลุํมจั ง หวัดฯ และขยายให๎ครอบคลุม ทั่วทั้งภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. การบริหารจัดการระบบการเกษตร เปูาหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตตามความต๎องการของตลาดทั้งภายในและตํางประเทศ และ

พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการบริหารจัดการด๎านการเกษตร 
3. ด๎านอุตสาหกรรม เปูาหมายเพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ๑ให๎ขายได๎ตามมาตรฐานสากล ตรงตามความต๎องการของตลาดทั้ง

ภายในและตํางประเทศ 
4. ด๎านการทํองเที่ยว เปูาหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวได๎ตามมาตรฐานสากลตรงตามความต๎องการของตลาดทั้ง

ภายในและตํางประเทศ 
ในแตํละโครงการขนาดใหญํดงกลําว ปัจจัยส าคัญที่เป็นองค๑ประกอบให๎การพัฒนาไปสูํเปูาหมายที่ตั้งไว๎ การลงทุนด๎าน

โครงสร๎างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส๑ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อสอดรับกับการด าเนินโครงการขนาดใหญํให๎ด าเนินการควบคูํไป โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย๑ท่ีต๎องมีการพัฒนาตลอด  ทุกชํวงวัยและทุกอาชีพ เพื่อให๎มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 
3. ประเดน็ยทุธศาสตร๑กลุมํจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 1  ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2561 - 2565) 

3.1 วสิยัทศัน๑     เกษตรอตุสาหกรรมชัน้น า การคา๎และการทอํงเทีย่วสากล ชมุชนนาํอยูอํยาํงยั่งยนื 

3.2 เปูาหมายการพัฒนาของกลุมํจังหวัด 

 (1) เศรษฐกิจของกลุํมจังหวัดมีการเติบโตอยํางตํอเนื่อง 

 (2) ยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันทางการผลติ การค๎า การลงทุน และการทํองเที่ยว 

 (3) ยกระดับการพัฒนาคณุภาพชีวิต  

 (4) รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

    3.3 ตัวช้ีวัดของกลุมํจังหวดั 

 (1) อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ๑มวลรวมของกลุํมจังหวัด 

 (2) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลคําการค๎า 

 (3) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น                                                          

 (4) ผลิตภาพการผลติสินคา๎เกษตร 

 (5) รายได๎จากการทํองเที่ยว 

 (6) ระดับความเหลื่อมล้ าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุํมจังหวัด 

 (7) สัดสํวนประชากรในการเข๎าถึงสวัสดิการ 

 (8) ร๎อยละของสดัสํวนพ้ืนท่ีปุาตํอพื้นที่ของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น   (9) ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดิน (WQI) 

   3.4 ประเด็นการพัฒนากลุมํจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร๑) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสํงเสรมิการทํองเที่ยววิถีชีวิตลุํมแมํน้ าโขง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย๑ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกชํวงวัย อยํางเทําเทียม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การรักษาสมดลุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

วตัถปุระสงค๑ ตวัชี้วดั 

1. มูลคําภาคการเกษตรของกลุมํจังหวัดเพิ่ม
สูงขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ๑มวลภาคการเกษตร 

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได๎เกษตรกร 

ผลิตภาพการผลติสินค๎าเกษตร 

2. มูลคําภาคอุตสาหกรรมของกลุํมจงัหวัดเพิ่ม
สูงขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ๑มวลภาคการอุตสาหกรรม 

ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

3. มูลคําการค๎าของกลุํมจังหวัดเพิ่มสงูขึ้น อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ๑มวลภาคภาคการค๎า 

อัตราการขยายตัวของการค๎าชายแดน 

 แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ๑) 

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร๎างพื้นฐานรองรบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาเกษตรอินทรีย๑อยํางเป็นระบบ และสํงเสรมิการสร๎างมลูคําเพิ่มของสินค๎าเกษตร 
3. สร๎างรายได๎และยกระดับคณุภาพชีวิตเกษตรกร 
4. เพิ่มศักยภาพ และสํงเสรมินวัตกรรมทางด๎านการผลิต 
5. พัฒนาการค๎าสูสํากล และสํงเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
6.  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การสํงเสริมการทํองเที่ยววิถีชีวิตลุมํแมํน้ าโขง 

วตัถปุระสงค๑ ตวัชี้วดั 

1. การทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัดเติบโตขึ้น อัตราการเพิ่มขึ้นของนักทํองเที่ยว 

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได๎จากการทํองเที่ยว  

อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายสินคา๎ OTOP หรือของที่ระลึกในพ้ืนท่ี 

 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ๑) 

1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด๎านการทํองเที่ยว 
2. ยกระดับขดีความสามารถของผู๎ประกอบการและแรงงานให๎มีคุณภาพเช่ือมโยงด๎านการทํองเที่ยว 
3. การสํงเสริม สนับสนุน ประชาสมัพันธ๑ ท าการตลาดทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัดโดยใช๎เทคโนโลยีและนวตักรรมการพัฒนาทุน

มนุษย๑ผํานระบบการศึกษาอยํางเทําเทียม 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทุนมนุษย๑ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกชํวงวัย อยํางเทําเทียม 

วตัถปุระสงค๑ ตวัชี้วดั 

 ร๎อยละการเพิ่มขึ้นของกลุํมอาชีพ เพื่อยกระดับรายได๎ 

ระดับความเหล่ือมล้ าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุํมจังหวัด  

อัตราการออม 

คนพิการ และผู๎สูงอายุได๎รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ 

1. ประชาชนในกลุํมจังหวัดเข๎าถึงสวัสดิการขั้น
พื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้น 

สัดสํวนประชากรในการเข๎าถึงสวัสดิการ  

2. ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพท่ีดีขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 

คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได๎รับการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยง 

ตํอโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

สัดสํวนประชากรท่ีเป็นภาวะอ๎วน ลดลง 

3. ประชาชนมีการเข๎าถึง และมีการศึกษาท่ีดีขึ้น 

ปีการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น 

คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียน 

4. ประชาชนในกลุํมจังหวัดมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 

อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมตํอประชากรแสนคน 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ๑) 

1. การลดความเหลื่อมล้ า และการสร๎างความเทําเทียม ดูแลความสงบ และความเรียบร๎อยในพ้ืนท่ี 
2. สํงเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชํวงวัย 
3. การพัฒนาทุนมนุษย๑ผํานระบบการศึกษาอยํางเทําเทียม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  : การรักษาสมดลุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาอยํางยัง่ยืน 

วตัถปุระสงค๑ ตวัชี้วดั 

1. พื้นท่ีปุาไม๎มีความอุดมสมบูรณ๑เพิ่มขึ้น สัดสํวนพื้นท่ีปุาไม๎ตํอพื้นท่ีของกลุํมจังหวัดเพิ่มขึ้น 

2. ปริมาณขยะและมลภาวะที่ลดลง อัตราลดลงของปริมาณขยะ 

3. คุณภาพน้ าในพื้นท่ีมีคุณภาพท่ีดีขึ้น จ านวนเรื่องร๎องเรียนด๎านมลพิษ ลดลง 

ดัชนีคุณภาพน้ าอยูํในเกณฑ๑ที่มาตรฐาน 

4. แก๎ปัญหาการพังทลายของหน๎าดิน อัตราลดลงของหน๎าดินท่ีมีการพังทลาย 
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แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ๑) 

1. สํงเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษ๑ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม (ปุาไม๎ แหลํงน้ า 
ขยะ และมลภาวะ) ของกลุํมจังหวัด แบบมีสํวนรํวม 

2. สํงเสริมมาตรการปูองกัน การแก๎ปัญหา และเยียวยา จากปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ 

-แผนพฒันาจงัหวดั 
    แผนพฒันาจังหวดัอดุรธาน ี(พ.ศ.2561-2565) 

วสิยัทัศน๑ : เมืองนําอยูํ  ศูนย๑กลางการค๎าการลงทุนอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
        พนัธกิจ : 1) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกปัจจัยพื้นฐาน การคมนาคมขนสํง และการยกระดับมาตรฐาน

สถาน ประกอบการและแรงงานเพื่อเพ่ิม ขีดความสามารถในการแขํงขันการค๎า การลงทุน ใน
อนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 

2) พัฒนาการผลิตสินค๎าเกษตรที่ส าคัญและยกระดับมาตรฐานการท าการเกษตรปลอดภัย และ
เกษตรอินทรีย๑ 

3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ และเสริมสร๎างขีดความสามารถ
ในการ พัฒนาทุนมนุษย๑และการลดความเลื่อมล้ าโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4) ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ๑และการทํองเที่ยว โดยใช๎อัตลักษณ๑และศักยภาพด๎านที่ตั้งเพ่ือสร๎าง
ความเป็นเมืองศูนย๑กลางไมซ๑และการทํองเที่ยวของอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง     

5) อนุรักษ๑และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การบริหารจัดการน้ า การจัดการขยะ/
น้ าเสียเพื่อการใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน  

6) เสริมสร๎างสังคมที่มั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย๑สินของประชาชน 
7) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการจังหวัดใหม๎ีเอกภาพด๎วยการบูรณาการการท างานกันทุกภาคสวํน ตาม

คํานิยม UDON TEAM  
เป้าหมายรวม : เพื่อสร๎างความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด๎านเศรษฐกิจให๎เติบโตอยํางสมดุล ควบคูํ 
                             ไปกับการพัฒนาด๎านสังคม ความมั่นคงปลอดภัย และการบ ารุงรักษา 
                             ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมให๎นําอยูํ 
 ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ตามเปาูหมายการพฒันา  : ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ปี  
                                                         ย๎อนหลังตํอป ี(ร๎อยละ 5) 
เปูาหมายการพฒันาจงัหวดัอดุรธานี  2561-2565  มุงํสูํ “เมืองนาํอยู ํศนูย๑กลางการคา๎การลงทนุอนภุมูภิาคลุมํน้ าโขง” ด๎วยชดุ

โครงการ (Campaign Plan) 24 โครงการหลกัเพื่อการเปลีย่นแปลง หรอื 24 For Change 

จังหวัดอุดรธานี ได๎ก าหนดวิสัยทัศน๑การพัฒนาจังหวัดปี 2561-2565 วํา “เมืองนําอยูํ ศูนย๑กลางการค๎าการลงทุนอนุ
ภูมิภาคลุํมน้ าโขง” และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามเปูาประสงค๑ที่วางไว๎ จึงได๎ก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดไว๎ทั้งหมด  6 
ประเด็นยุทธศาสตร๑ โดยในแตํละประเด็นยุทธศาสตร๑ ประกอบด๎วย 4 กลยุทธ๑ รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร๑ ก็จะมีกลยุทธ๑รวม 24 กลยุทธ๑ 
ซึ่งในแตํละกลยุทธ๑ ก าหนดให๎มี 1 โครงการหลัก เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ๑และตัวช้ีวัดในแตํละกลยุทธ๑ไปสูํความส าเร็จ  ดังนั้น 24 กลยุทธ๑ 
จึงมี 24 โครงการ เรียกวํา 24 For Change ซึ่งในแตํละโครงการหลัก จังหวัดได๎ใช๎วิธีการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ โดย
ก าหนดให๎มีสํวนราชการโดยตรงเป็นหนํวยงานเจ๎าภาพหลัก และมีหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนรํวมเป็นเจ๎าภาพ 
เพื่อท าหน๎าที่ในการบูรณาการภารกิจและจัดท ารายละเอียดโครงการ ตั้งแตํ ต๎นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งแตํละประเด็น
ยุทธศาสตร๑ มีองค๑ประกอบ ดังนี้  
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1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค๎าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันในอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง  

ประกอบด๎วย 4 กลยุทธ๑ และ 4 โครงการหลัก ดังนี้ 

 แผนงานที่1 สํงเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุํงสูํความเป็นเลิศ โดยมีตัวช้ีวัด คือ จ านวนที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรม (SME) ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐาน GMP และเพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําว ได๎จัดท าโครงการสํงเสริมอุตสาหกรรม

และก าลังแรงงานเพื่อมุํงสูํความเป็นเลิศ มีกิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การพัฒนาผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม (SME)  

  2) การพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมเปูาหมาย  

  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นเจ๎าภาพหลัก และมีศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 ส านักงานพาณิชย๑จังหวัด 

ส านักงานแรงงานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหอการค๎าจังหวัดรํวมเป็นเจ๎าภาพ 

 แผนงานที่2 สํงเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให๎แกํกลุํมเปูาหมายอุดรธานี 4.0 โดยมีตัวช้ีวัด คือ จ านวนธุรกิจที่ได๎รับการยกระดับ

ตามยุทธศาสตร๑ประเทศไทย 4.0 และเพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท า โครงการสํงเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให๎แกํ

กลุํมเปูาหมายอุดรธานี 4.0  มีกิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การสํงเสรมิการตลาดและแผนธุรกิจให๎แกํกลุํมธรุกิจเปูาหมายใหมํ (New Entrepreneur) 

  2) การสํงเสรมิการตลาดและแผนธุรกิจกลุํมผู๎ประกอบธุรกิจ Startup 

  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานพาณิชย๑จังหวัดเป็นเจ๎าภาพหลัก และมีส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย๑สํงเสริม  

 อุตสาหกรรมภาค 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย๑เพาะบํมธุรกิจ) หอการค๎าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรม 

 จังหวัดรํวมเป็นเจ๎าภาพ 

 แผนงานที่3  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเป็นศูนย๑กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ โดยมีตัวช้ีวัด คือ 

ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ๑มวลรวมด๎านค๎าปลีกค๎าสํงและการลงทุนในพื้นที่  และเพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการ

พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเป็นศูนย๑กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ  มีกิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและสิ่งอ านวยความสะดวก  

  2) การพัฒนาความพร๎อมด๎านสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

  3) การพัฒนาความพร๎อมด๎านแรงงานเพื่อการลงทุน  

  4) การพัฒนาความสัมพันธ๑เมืองพี่เมืองน๎องและการเพิม่โอกาสทางการตลาด  

  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นเจ๎าภาพหลัก และแขวงทางหลวงที่ 1 และ 2 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด 

ส านักงานประปา เขต 7 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานแรงงานจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาจังหวัด และ

ส านักงานจังหวัดรํวมเป็นเจ๎าภาพ 

 แผนงานที่4 สร๎างมูลคําเพิ่มผลิตภัณฑ๑และบริการเพื่อให๎แขํงขันได๎  โดยมีตัวช้ีวัด คือ ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของการจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ 

สินค๎าและบริการ  และเพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดงักลําวไดจ๎ัดท าโครงการสรา๎งมลูคาํเพิม่ผลติภณัฑ๑และบรกิารเพื่อให๎แขํงขันได๎  มีกิจกรรม

ยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การยกระดับผลติภณัฑ๑ชุมชนแปรรูป และการสร๎างนวัตกรรม  

  2) การสร๎างตราสญัลักษณ๑สินคา๎อุดรธานี และจัดมหกรรมสินคา๎  

  3) การสร๎างเครือขํายสินคา๎และบริการ E-Commerce  

  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นเจ๎าภาพหลัก และมีส านักงานพาณิชย๑จังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

เครือขํายผลิตภัณฑ๑ชุมชนจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รํวมเป็นเจ๎าภาพ 
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2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การสํงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย๑ ประกอบด๎วย 4 กลยุทธ๑ และ 4 โครงการหลัก ดังนี้ 

 แผนงานที่1 ขยายผลองค๑ความรูก๎ารท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีตัวช้ีวัด คือ ร๎อยละของจ านวนเปูาหมาย

ที่เข๎ารํวมโครงการได๎มีการน๎อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการวางแผนการผลิตและการพัฒนาภาคเกษตร ให๎ได๎ไมํ

น๎อยกวําร๎อยละ 80 และเพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการขยายผลองค๑ความรู๎การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การสํงเสรมิการเรียนรู๎การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

  3) การสํงเสรมิการรวมกลุํมเกษตรกร เครือขํายปราชญ๑ชาวบ๎าน ทั้งนี้ โดยมสี านักงานเกษตรและสหกรณ๑เป็น 

 เจ๎าภาพหลัก และมีหนํวยงานในสงักัดกระทรวงเกษตรรํวมเป็นเจ๎าภาพ 

 แผนงานที2่ พฒันาโครงสรา๎งพืน้ฐานการเกษตร โดยมีตัวช้ีวัด คือ จ านวนพื้นที่ท่ีได๎รับประโยชน๑จากการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานดิน

และน้ า เพิ่มขึ้นใหไ๎ดไ๎มํน๎อยกวํา 15,750 ไรํ และเพื่อให๎บรรลผุลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการพฒันาโครงสรา๎งพืน้ฐานการเกษตร มี

กิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การพัฒนาแหลํงน้ า  

  2) การปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย  

  ทั้งนี้โดยมี โครงการชลประทานอุดรธานี เป็นเจ๎าภาพหลัก และส านกังานทรัพยากรน้ า ภาค 3 ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล 

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี ที่ท าการปกครองอ าเภอทุกอ าเภอ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงรํวมเป็นเจ๎าภาพ  

แผนงานที3่ เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การแปรรปูสนิคา๎เกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรยี๑  โดยมตีัวช้ีวัด คือ 1) จ านวนแปลงฟาร๑มที่

ได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย๑ ใหไ๎ดไ๎มนํ๎อยกวํา 10 และ 2) ร๎อยละที่เพิม่ขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตเกษตร

อุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น ให๎ไดไ๎มํน๎อยกวํา5 และเพื่อให๎บรรลผุลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การแปรรปู

สนิคา๎เกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรยี๑ มีกิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การเพิ่มประสิทธิภาพและคณุภาพการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย๑  

  2) การเพิม่ประสิทธิภาพและคณุภาพการผลิตพืชและสัตว๑เศรษฐกิจ 

  3) การสํงเสรมิพืชสมุนไพร  

  ทั้งนี้โดยมีส านักงานเกษตรจังหวดัเป็นเจ๎าภาพหลัก และมสีภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การแหํง

ประเทศไทยจังหวัด ส านักงานประมงจังหวัด ส านักงานปศสุัตว๑จังหวัด รํวมเป็นเจ๎าภาพ  

 แผนงานที่4 สํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร โดยมีตัวช้ีวัด คือ ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคําและรายได๎ของเกษตรกร โดย 1) มูลคํา

เกษตรเพิ่มขึ้น ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5  และ 2) รายได๎ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10 และเพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎

จัดท าโครงการสํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร มีกิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การสํงเสริมการตลาดการท าเกษตรแปลงใหญํ (52 แปลง)  

  2) การสํงเสรมิการตลาดสินคา๎เกษตรปลอดภัย และสินค๎าเกษตรอตุสาหกรรม  

  3) การพัฒนาชํองทางการตลาดเกษตรกรโดยใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศ  

  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานสหกรณ๑จังหวัดเป็นเจ๎าภาพหลัก และมสี านักงานพาณิชย๑จังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เครือขําย

ผลิตภณัฑ๑ชุมชนจังหวัดอุดรธานี รวํมเป็นเจ๎าภาพ 
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3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม มีความพร๎อมรับการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม ประกอบด๎วย 4 กลยุทธ๑ และ 4 โครงการหลัก 

แผนงานที1่ สงํเสรมิการเตรยีมความพรอ๎มดา๎นสขุภาพสูสํงัคมสขุภาพด ีโดยมีตัวช้ีวัด คือ (1) ร๎อยละทีล่ดลงของจ านวนผู๎ปุวย

โรคเบาหวาน  และ (2) ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีมวลกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน และเพื่อให๎บรรลุผลตวัช้ีวัดดังกลําวไดจ๎ัดท าโครงการ

สงํเสรมิการเตรยีมความพรอ๎มดา๎นสขุภาพสูสํงัคมสขุภาพด ี    มีกจิกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

1) การสร๎างความตระหนักใสํใจสุขภาพให๎แกํประชาชน 

2)การเพิ่มพ้ืนท่ีลานกีฬาและพื้นที่สันทนาการ 

  3) การสํงเสริมการออกก าลังกายและการกีฬา 

  ทั้งนี้ โดมีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นเจ๎าภาพหลัก และมีส านักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด การกีฬาแหํงประเทศไทย

จังหวัด และส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรํวมเป็นเจ๎าภาพ 

  แผนงานที่2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุํมวัย โดยมีตัวช้ีวัด คือ (1) ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของ

พัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย (2) ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของ นร.ที่ได๎รับการแนะแนวอาชีพ (3) ร๎อยละของจ านวนแรงงานท่ีได๎รับการรับรอง

มาตรฐานแรงงาน และ (4) ร๎อยละของจ านวนผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ที่ได๎รับการยกระดับคุณภาพชีวิต และเพื่อให๎บรรลุผล

ตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุํมวัย มกีิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

1) การยกระดับมาตรฐานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

  2) การเสริมสร๎างทักษะที่พึงประสงค๑ให๎แกํเยาวชนในวัยเรียน (UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบ

อาชีพ/ทักษะชีวิต) 

  3) การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 

  4) การเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส 

 ทั้งนี้ โดยมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นเจ๎าภาพหลัก และมีส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานท๎ องถิ่นจังหวัด ส านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัด ส านักงานแรงงานจังหวัด ส านักงานจัดหางานจังหวัด ศูนย๑สํงเสริมสุขภาพจิตเขต 8 และ

ส านักงานจังหวัดรํวมเป็นเจ๎าภาพ 

แผนงานที3่ ลดความเหลือ่มล้ าดา๎นสงัคมคนอดุรธานดีว๎ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมีตวัช้ีวัด คือ (1) ร๎อยละที่ลดลงของ

ครัวเรือนยากจน (2) คํา Gini Index ลดลง และ (3) จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของผู๎ที่อยูํในระบบประกันสังคม  และเพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัด

ดังกลําวได๎จัดท าโครงการลดความเหลือ่มล้ าดา๎นสงัคมคนอดุรธานดีว๎ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มกีิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

1)การสํงเสริมการด ารงชีวิตด๎วยศาสตร๑พระราชา 

  2) การพัฒนาอาชีพสูํชุมชน 

  3) การสํงเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนต าบล 

  4) การเสริมสร๎างหลักประกันสังคม 

    ทั้ งนี้  โดยมีส านั กงานพัฒนาชุมชนจั งหวัดเป็นเจ๎ าภาพหลัก และมีส านั กงานพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย๑ จั งหวัด  

ที่ท าการปกครองจังหวัด ส านักงานประกันสังคมจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาจังหวัด รํวมเป็นเจ๎าภาพ 

        แผนงานที่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎านสังคมคุณภาพชีวิตโดยใช๎แนวทางจังหวัดอัจฉริยะ โดยมีตัวช้ีวัด คือ คําคะแนนที่

เพิ่มขึ้นด๎านคุณภาพการบริหารจัดการด๎านสังคมคุณภาพชีวิตของจังหวัด และเพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการด๎านสังคมคุณภาพชีวิตโดยใช๎แนวทางจังหวัดอัจฉริยะ  มีกิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

1) การพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศด๎านสังคมคุณภาพชีวิตโดยใช๎แนวทางจังหวัดอัจฉริยะ 

  2) การสํงเสริมประสิทธิภาพกลไกทางด๎านสังคม 

  3) การติดตามและประเมินผล 
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  ทั้งนี้ โดยมี ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัด เป็นเจ๎าภาพหลัก  และมีส านักงานจังหวัด  มหาวิทยาลัยราชภัฎ   ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด  ส านักงานท๎องถิ่นจังหวัด  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  รํวมเป็นเจ๎าภาพ 

4. ประเดน็การพฒันาที่ 4 : การยกระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมไมซ๑และการทํองเที่ยว โดยใช๎อัตลักษณ๑และศักยภาพด๎านที่ตั้งเพื่อสร๎าง

ความเป็นเมืองศูนย๑กลางไมซ๑ของอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง (GMS MICE & Tourism City) ประกอบด๎วย 4 กลยุทธ๑ และ 4 โครงการหลัก 

แผนงานที่1 สํงเสรมิการตลาดและการประชาสมัพันธ๑จุดขายโดยเนน๎ศกัยภาพที่มีเอกลักษณ๑ โดยมีตัวช้ีวัด คือ ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคํา

การทํองเที่ยว และนักทํองเที่ยวกลุํมไมซ๑ และเพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการสํงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ๑

จุดขายโดยเน๎นศักยภาพที่มีเอกลักษณ๑ กิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

1) การจัดท าสื่อเพื่อสร๎างจุดขายให๎แกํอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ๑ 

  2) การประชาสัมพันธ๑ตามปฏิทินไมซ๑และการทํองเที่ยว 

  3) การจัดงานสํงเสริมการตลาดไมซ๑และการทํองเที่ยว 

  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นเจ๎าภาพหลัก และมีส านักงานจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (คณะ

วิทยาการจัดการ) สภาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจังหวัด และหอการค๎าจังหวัด รํวมเป็นเจ๎าภาพ 

แ ผ น ง า น ที่ 2  ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร๎ า ง ค ลั ส เ ต อ ร๑ เ ชื่ อ ม โ ย ง ก ลุํ ม ผู๎ ผ ลิ ต สิ น ค๎ า  แ ล ะ บ ริ ก า ร  โ ดยมี ตั ว ช้ี วั ด  คื อ  จ า น วน 

คลัสเตอร๑ธุรกิจ ผู๎ผลิตสินค๎าและบริการที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมไมซ๑ การทํองเที่ยวที่ได๎รับการรับรองมาตรฐาน  และเพื่อให๎บรรลุผล

ตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการสนับสนุนการสร๎างคลัสเตอร๑เชื่อมโยงกลุํมผู๎ผลิตสินค๎า และบริการ กิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

1) การสํงเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร๑ผ๎าทอพื้นเมือง 

  2) การสํงเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร๑โรงแรม/ร๎านอาหาร 

  3) การสํงเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร๑ผู๎ประกอบการรับจัดงาน (Organizer) 

  4) การสํงเสริมและยกระดับ คลัสเตอร๑ธุรกิจและผู๎ประกอบการเปูาหมาย 

ทั้งนี้ โดยมีส านักงานพาณิชย๑จังหวัด เป็นเจ๎าภาพหลัก และมีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย๑หมํอน

ไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรม ภาค 4 ส านักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด รํวมเป็นเจ๎าภาพ 

แผนงานที่ 3 พัฒนาบุคลากรด๎านอุตสาหกรรมไมซ๑และการทํองเที่ยว โดยมีตัวช้ีวัด คือ จ านวนบุคลากรที่ผํานการอบรมความรู๎ด๎าน

อุตสาหกรรมไมซ๑และการทํองเที่ยว และเพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรด๎านอุตสาหกรรมไมซ๑และการ

ทํองเที่ยว กิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของกลุํมคลัสเตอร๑ธุรกิจเปูาหมาย 

  2) การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเปูาหมาย   

  3) การพัฒนาระบบข๎อมูลและการติดตามประเมินผล 

  ทั้งนี้ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นเจ๎าภาพหลัก และมีส านักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด และส านักงานจังหวัด รํวม

เป็นเจ๎าภาพ 

แผนงานที่ 4  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด๎านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ๑และการทํองเที่ยว  โดยมี

ตัวช้ีวัด คือ ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว/ที่พัก และสถานที่จัดงาน และเพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎

จัดท าโครงการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด๎านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ๑และการทํองเที่ยว  กิจกรรม

ยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ๑และการทํองเที่ยว 

  2) การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 

  3) การพัฒนาเส๎นทางและปูายบอกทางเข๎าแหลํงทํองเที่ยว 

  4) การพัฒนาระบบขนสํงสาธารณะเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว 
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ทั้งนี้ โดยมีส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นเจ๎าภาพหลัก และมีแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 และ 2 แขวงทางหลวงชนบท

จังหวัดอุดรธานี ส านักงานขนสํงจังหวัด องค๑การบริหารสํวนจังหวัด และเทศบาลนครอุดรธานีรํวมเป็นเจ๎าภาพ 

5. ประเดน็การพฒันาที่ 5 : การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มเพื่อการใช๎ประโยชน๑อยาํงยั่งยนื ประกอบดว๎ย 4 กลยทุธ๑ และ 

4 โครงการหลัก 

 แผนงานที่1 ปกปูอง อนุรักษ๑ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม(ปุา) โดยมีตัวช้ีวัด คือ จ านวนพื้นที่ปุาไม๎ที่ยังคงสภาพเดิมไมํ

น๎อยกวํา  719,357 ไรํ และเพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการปกปูอง อนุรักษ๑ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

(ปุา) กิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การอนุรักษ๑พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

  2) การพัฒนาศักยภาพและคุ๎มครองปุาแบบบูรณาการและมีสํวนรํวม      

  3) การปลูกปุาเสริมระบบนิเวศน๑ 

  ทั้งนี้ โดยมี ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ 6 อุดรธานี เป็นเจ๎าภาพหลัก และมีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม

จังหวัด ส านักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ๑ที่ 10 ส านักงานเกษตรและสหกรณ๑จังหวัด ส านักงานจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานท๎องถิ่นจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีท าการปกครองจังหวัด และส านักงานท๎องถิ่นจังหวัดรํวมเป็นเจ๎าภาพ 

 แผนงานที่2 พัฒนาแหลํงน้ าและน าไปใช๎ประโยชน๑อยํางสูงสุด โดยมีตัวช้ีวัด คือ จ านวนของแหลํงน้ าที่ได๎รับการฟื้นฟู และเพื่อให๎

บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการพัฒนาแหลํงน้ าและน าไปใช๎ประโยชน๑อยํางสูงสุด กิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การเสริมสร๎างความชุมชื้นให๎แกํปุาต๎นน้ า (การท าฝายปุาต๎นน้ า)        

  2) การอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูแหลํงน้ า 

ทั้งนี้ โดยมีส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 3 เป็นเจ๎าภาพหลัก และมีส านักงานชลประทานอุดรธานี ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ 6 ส านัก

บริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ๑ท่ี 10 ท่ีท าการปกครองจังหวัด และเครือขําย ทสม. รํวมเป็นเจ๎าภาพ  

แผนงานที่3 สํงเสรมิการจดัการสิง่แวดลอ๎มและการน ากลบัมาใช๎ประโยชน๑ โดยมีตัวช้ีวัด คือ (1) ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของขยะที่ถูกน ากลับไป

ใช๎ประโยชน๑ และ (2) ปริมาณขยะ/น้ าเสียที่ได๎รับการจัดการอยํางถูกต๎องเพิ่มขึ้น  และเพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการ

สํงเสริมการจัดการสิ่งแวดล๎อมและการน ากลับมาใช๎ประโยชน๑ กิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย  

  1) การบริหารจัดการขยะและการสํงเสริมการลดปริมาณและการใช๎ประโยชน๑จากขยะในครัวเรือน/สถานประกอบการ 

  2) การบริหารจัดการน้ าเสียแบบครบวงจร 

 ทั้งนี้ โดยมีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเป็นเจ๎าภาพหลัก และมีส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาค 9 ส านักงาน

ท๎องถิ่นจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรํวมเป็นเจ๎าภาพ 

 แผนงานที่4 พัฒนาระบบเครอืขาํยดา๎นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยมีตัวช้ีวัด คือ จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของ

เครือขํายที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนของหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องและมีการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง และเพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท า

โครงการพัฒนาระบบเครือขํายด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การเสริมสร๎างเครือขํายด๎านการรักษาปุา 

  2) การเสริมสร๎างเครือขํายสิ่งแวดล๎อม(ขยะ/น้ าเสีย) 

  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด เป็นเจ๎าภาพหลัก และมีส านักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ๑ที่ 10 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ 6 ส านักงานสิ่งแวดล๎อม ภาค 9 ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 3 และเครือขําย ทสม. รํวมเป็นเจ๎าภาพ  
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6. ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : การเสริมสร๎างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย๑สินของประชาชน ประกอบด๎วย 4 กลยุทธ๑ และ 4 

โครงการหลัก 

 แผนงานที่1 สํงเสริมการเรียนรู๎วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นพระประมุข  โดยมีตัวช้ีวัด คือ 

ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของแกนน าการเสริมสร๎างการเรียนรู๎การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นพระประมุข และ

เพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการสํงเสริมการเรียนรู๎วิถีการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นพระ

ประมุข กิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การพัฒนาผู๎น าท๎องถิ่นเยาวชนและลูกเสือชาวบ๎านเพื่อเป็นกลไกลในการปกปูองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย๑ 

  2) การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกด าเนินงานศูนย๑ด ารงธรรมหมูํบ๎าน ในการสร๎างเครือขํายความรู๎ ความเข๎าใจและตระหนักถึงการ

สร๎างความปรองดอง ตามแนวทางประชารัฐตํอความมั่นคงของประเทศชาติ 

  ทั้งนี้ โดยมีที่ท าการปกครองจังหวัด เป็นเจ๎าภาพหลัก และมีส านักงานจังหวัด และ กอ.รมน.จังหวัด รํวมเป็นเจ๎าภาพ  

 แผนงานที่2 ปูองกันปัญหาและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม โดยมีตัวช้ีวัด คือ (1) จ านวนผู๎ค๎าที่ถูกจับกุมด าเนินคดี (2) 

จ านวนที่ลดลงของผู๎เสพ/ผู๎ติด และ (3) จ านวนที่เพิ่มขึ้นของสถานบันเทิง/หอพัก/สถานที่บริการที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  และ

เพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการปูองกันปัญหาและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ กิจกรรม

ยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับบุคคลครอบครัวและชุมชน 

  2) สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับโรงเรียน 

  3) การรณรงค๑ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

  ทั้งนี้ โดยมีที่ท าการปกครองจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รํวมเป็นเจ๎าภาพ  

 แผนงานที่3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน โดยมีตัวช้ีวัด คือ ร๎อยละที่ลดลงของคดีอาญา 4 กลุํม และ

เพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน กิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การฝึกอบรมเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 

  2) การสร๎างเครือขํายเฝูาระวังดูแลแก๎ไขผู๎กระท าความผิดในชุมชน และอบรมอาสาสมัครต ารวจบ๎าน  

  3) การติดตั้งกล๎อง CCTV เพื่อควบคุมอาชญากรรมและวินัยจราจร ในจุดเสี่ยงทุกสถานีทั้งนี้ โดยมีต ารวจภูธรจังหวัด เป็น

เจ๎าภาพหลัก และมีที่ท าการปกครองจังหวัด และเทศบาลนครอุดรธานี รํวมเป็นเจ๎าภาพ  

 แผนงานที4่ ยกระดบัมาตรฐานการบรหิารจดัการดา๎นการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยมตีัวช้ีวัด คือ ร๎อยละทีล่ดลงของ

จ านวนครั้งของสาธารณภัยและจ านวนผู๎เสยีชีวิตจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุ และเพื่อให๎บรรลุผลตัวช้ีวัดดังกลําวได๎จัดท าโครงการ

ยกระดบัมาตรฐานการบรหิารจดัการดา๎นการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั กิจกรรมยํอย ประกอบด๎วย 

  1) การแก๎ไขปัญหาจุดเสี่ยง   2) การบริหารจัดการภัยแล๎ง/อุทกภัย 

  3) การสร๎างจิตส านึกความปลอดภัยและรักษาระเบียบวินัยจราจร 

  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นเจ๎าภาพหลัก และมีส านักงานขนสํงจังหวัด  ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด  ที่ท าการปกครองจังหวัด  ส านักงานจังหวัด (งาน อจร.)  แขวงทางหลวงที่ 1  และ 2   แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด  

และเทศบาลนครอุดรธานี  รํวมเป็นเจ๎าภาพ 

5. ยทุธศาสตร๑การพฒันาขององค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิ่นในเขตจงัหวดัอดุรธานี      (พ.ศ. 2561 – 2565) 
1. วสิยัทศัน๑ ( Vission ) 
“บรูณาการการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางมีคุณภาพ เพื่อสํงเสริมให๎จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองนําอยูํ เป็นศูนย๑กลางการค๎าการลงทุนอนุภูมภิาคลุํม
น้ าโขงอยํางยั่งยืน” 
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2. พนัธกจิ ( Mission ) 
1. การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
2. การพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. การพาณิชย๑ และสํงเสริมการลงทุน 
4. การสํงเสริมการทํองเที่ยว และกีฬา     5. การจัดการศึกษา 
6. การสังคมสงเคราะห๑และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชราและผู๎ด๎อยโอกาส 
7. การสํงเสริมการมีสํวนรวมของราษฎรในการพัฒนาท๎องถิ่น 
9. การคุ๎มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาปาุไม ๎ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
10. การสํงเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
11. การสํงเสรมิศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญัญาท๎องถิ่น 
12. การกําจดัขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกลู และมลพิษตํางๆ 
13. การรักษาความสงบเรียบร๎อย สํงเสริมสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
3. ยทุธศาสตร๑การพฒันา ( Strategy ) 
3.1 ยทุธศาสตร๑การพฒันาที ่1 การพฒันาศกัยภาพการคา๎การลงทนุเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขํงขนัในอนภุาคลุมํนา๎โขง 
แนวทางการพฒันา 
1.) สํงเสริมอตุสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุํงสูํความเป็นเลศิ 
2.) สํงเสริมการตลาดและแผนธุรกจิให๎แกํกลุํมเปูาหมายอดุรธาน ี4.0 
3.) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเป็นศูนย๑กลางการค๎าบริการ 
4.) สรา๎งมูลคําเพิ่มผลิตภัณฑ๑และบริการเพื่อให๎แขํงขันได ๎
3.2 ยทุธศาสตร๑การพฒันาที ่2 การสงํเสรมิการพฒันาเกษตรอตุสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลติสนิคา๎เกษตรปลอดภยัและเกษตร
อนิทรยี๑ 
แนวทางการพฒันา 
1.) ขยายผลองค๑ความรู๎การทาเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานการเกษตร 
3.) เพิ่มประสิทธิภาพการผลติ การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรยี๑ 
4.) สํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร 
3.3 ยทุธศาสตร๑การพฒันาที ่3 การยกระดบัคณุภาพชวีติเพือ่สรา๎งความเขม๎แข็งใหส๎งัคมมคีวามพรอ๎มกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 
สงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลย ี
แนวทางการพฒันา 
1.) สํงเสริมการเตรียมความพร๎อมสังคมผูส๎ูงอายุสุขภาพดี 
2.) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอดุรธานีทุกกลุมํวยั 
3.) ลดความเลื่อมล้ าด๎านสังคมคนอุดรธานีด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.) พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎านสังคมคณุภาพชีวิต 
3.4 ยทุธศาสตร๑การพฒันาที ่4 การยกระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมไมซ๑ การทอํงเทีย่ว และอตุสาหกรรมกฬีา โดยใชอ๎ตัลกัษณ๑และ
ศกัยภาพดา๎นทีต่ัง้เพื่อสรา๎งความเปน็เมืองศูนย๑กลางของอนภุาคลุมํนา๎โขง 
แนวทางการพฒันา 
1.) สํงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ๑จุดขายโดยเน๎นศักยภาพท่ีมีเอกลักษณ๑ 
2.) สนับสนุนการสร๎างคลัสเตอร๑เชื่อโยงกลุํมผู๎ผลิตสินค๎า 
3.) พัฒนาบุคลากรด๎านอุตสาหกรรมไมซ๑ การทํองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 
4.) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิง่อํานวยความสะดวกด๎านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ๑ การทํองเที่ยว  
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3.5 ยทุธศาสตร๑การพฒันาที ่5 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มเพือ่การใชป๎ระโชยน๑อยาํงยั่งยนื 
แนวทางการพฒันา 
1.) ปกปูอง อนุรักษ๑ พื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2.) พัฒนาแหลํงน้ าและนําไปใช๎ประโยชน๑อยํางสูงสดุ 
3.) สํงเสริมการจัดการสิ่งแวดล๎อมและการนาํกลับมาใช๎ประโยชน๑ 
4.) พัฒนาระบบเครือขํายด๎านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล๎อม 
3.6 ยทุธศาสตร๑การพฒันาที ่6 การเสรมิสรา๎งความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวติทรพัย๑สนิของประชาชน 
แนวทางการพฒันา 
1.) สํงเสริมการเรียนรู๎วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นพระประมุข 
2.) ปูองกันปัญหาและแก๎ไขปญัหายาเสพตดิและจัดระเบยีบสังคม 
3.) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
4.) ยกระดับมาตรฐานการบรหิารจัดการดา๎นปูองกันและบรรเทาสาธารณะ 
3.7 ยทุธศาสตร๑การพฒันาที ่7 ดา๎นบรหิารจดัการแบบบรูณาการ 
แนวทางการพฒันา 
1.) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของท๎องถิ่นทุกๆ ด๎านตามหลักบรหิารบ๎านเมืองที่ด ี
2.) สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสวํนรํวมในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
3.) ประสานบรูณาการแผนพัฒนาท๎องถิ่นมิให๎เกิดความทับช๎อนของพื้นที่ในการด าเนินงานเพื่อประโยชน๑สูงสุดของประชาชน 
ยุทธศาสตร๑อ าเภอกุมภวาปี  (  พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560 ) 
1.วสิยัทศัน๑ (Vision) 
 อ าเภอกุมภวาปี  เมืองเกษตรอินทรีย๑  การปศสุัตว๑ยั่งยืน การทํองเทีย่วเชิงอนุรักษ๑  ชุมชนเข๎มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พนัธกจิ (Mission) 
 1.สํงเสรมิการท าเกษตรอินทรยี๑ และปศสุัตว๑ยั่งยืน 
            2.สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 
 3.สํงเสริมและสนับสนุนให๎หมูํบ๎าน/ชุมชนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคราชการที่มีสํวนรํวมในการคิดรํวมลงมือท าและ
รํวมแก๎ไขปัญหาของหมูํบ๎าน/ชุมชน  มีการวิเคราะห๑ศักยภาพหมูํบ๎าน/ชุมชน บนพื้นฐานข๎อมูลทุกมิติ เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนา
หมูํบ๎าน/ชุมชนให๎มีความเข๎มแข็ง 
 4. สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
           5.การบริหารจัดการ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 6.สร๎างจิตส านึกของประชาชนในพ้ืนท่ีให๎มีคํานิยมด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เปาูประสงค๑หลกั (Goals) 
 1.ประชาชนในพ้ืนท่ียึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการด ารงชีวิต 
 2.หมูํบ๎าน/ชุมชนมีการด าเนินกจิกรรมแบบมีสํวนรํวม 
 3.องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการแก๎ไขปญัหาของหมูํบ๎าน/ชุมชน 
 4.หมูํบ๎าน/ชุมชน มีการทบทวนและปรับปรุงแผนหมูํบ๎าน/ชุมชน ให๎สอดคล๎องกับศักยภาพของหมูํบา๎น/ชุมชนมีการวิเคราะห๑ข๎อมูล
ในทุกมิติ 
           5.แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ของอ าเภอกุมภวาปีเป็นทีรู่๎จักของบุคคลทั่วไป 
           6. ลดการใช๎ปุ๋ยเคมสีํงเสริมการใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑ใหม๎ากขึ้น 
          7. สํงเสรมิการเลี้ยงสตัว๑และการท าอาชีพประมง 
           8. ประชากรอ าเภอกุมภวาปีมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมสงบสุข ประชาชนปลอดภัย 
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4. ยุทธศาสตร๑การพฒันาอ าเภอ 
 ยุทธศาสตร๑ที่  1 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให๎ได๎มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร๑ที่  2 การสร๎างความเข๎มแข็งในสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี เพ่ือรองรับ         
         การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 ยุทธศาสตร๑ที่  3 การพัฒนาการทํองเที่ยว การบริการและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
 ยุทธศาสตร๑ที่  4 ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร๑ที่  5 ด๎านความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย                                        
  ยุทธศาสตร๑ที่  6  ด๎านการบริหารจัดการอ าเภอแบบบูรณาการ 
 
ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให๎ได๎มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย                 
 เปูาประสงค๑ (Goals) 
          1.การพัฒนาระบบการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          2.ลดการใช๎ปุ๋ยเคมีสํงเสริมการใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑ให๎มากขึ้น    
          3.พัฒนาระบบปศุสัตว๑และประมงให๎มีความสมบูรณ๑ยิ่งข้ึน 
 กลยทุธ๑ (Strategies) 
 1.พัฒนาสํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรทั้งด๎านพืชไรํ พืชสวน ปศุสัตว๑  ประมง 
 2.สํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย๑ 
          3.สํงเสริมระบบการเลี้ยงสัตว๑ให๎ปลอดโรคและได๎มาตรฐาน 
          4.สํงเสริมการเลี้ยงสัตว๑และการท าประมงในแหลํงน้ า 
          5.สํงเสริมการจัดท าการเกษตรแบบพอเพียงด๎านการเกษตร  ประมง  ปศุสัตว๑ เน๎นในรายครัวเรือน  
 
ยุทธศาสตร๑ที ่ 2 การสร๎างความเข๎มแข็งในสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 เปูาประสงค๑ (Goals) 
 1.การสร๎างความมั่นคงและพัฒนาสังคมให๎มีสันติสุข 
 2.คุณภาพชีวิตของประชาชน  ชุมชน  สังคม  มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 3.พัฒนาระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
           4.สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ  ทุกระดับและทุกกลุํมเปูาหมาย 
 5.บริการด๎านสาธารณสุขมีคุณภาพและได๎มาตรฐานขึ้น 
 7.พัฒนาการเรียนรู๎และการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม 
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กลยทุธ๑ (Strategies) 
 1.เสริมสร๎างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินให๎กับประชาชน 
 2.สํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 3.สํงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  พัฒนาระบบบริการภาครัฐให๎ได๎มาตรฐาน 

4.สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกกลุํมเปูาหมายสร๎างสังคมให๎มีคุณธรรม 
5.การเฝูาระวังภาวะสุขภาพและค๎ุมครองผู๎บริโภคให๎มีความปลอดภัย 
6.สํงเสริมการบริการด๎านสาธารณสุขให๎ครอบคลุมพ้ืนที่อยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
7.มีการจัดการเรียนรู๎และรักษาด๎านวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร๑ที ่3  การพัฒนาการทํองเที่ยว การบริการและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
เปูาประสงค๑ (Goals) 
 1.พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
 2.พัฒนาระบบการค๎า  การลงทุน  การทํองเที่ยว  ให๎มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
 3.พัฒนาระบบคมนาคมขนสํงให๎มีความสมบูรณ๑ยิ่งข้ึน 
 4.พัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน ( OTOP ) ให๎มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 
 5.พัฒนาฝีมือแรงงานให๎มีขีดความสามารถสูงยิ่งขึ้น 
 6.สร๎างรายได๎  ลดรายจําย  ขยายโอกาสให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 
กลยทุธ๑ (Strategies) 
 1.สํงเสริมการทํองเที่ยว     
 2. ยกระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎มีมาตรฐาน 
 3.พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อการทํองเที่ยว  
 4.เสริมสร๎างผู๎ประกอบการรายใหมํ  SMEs  ให๎มีศักยภาพในการแขํงขันเพ่ิมข้ึน 
 5.สํงเสริมพัฒนาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  สนับสนุนการค๎า  การลงทุน  ในทุกระดับ 
 6.แก๎ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได๎       
 7.พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนสํง 
 8.พัฒนาคุณภาพแรงงานเพิ่มทักษะฝีมือให๎สูงยิ่งขึ้น 
 9.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก๎ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.สํงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนและท๎องถิ่น (OTOP)  
 11.สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพผู๎น ากลุํม  องค๑กร  และชุมชน 
ยุทธศาสตร๑ที ่ 4  ด๎านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มเพื่อใชป๎ระโยชน๑อยาํงยัง่ยนื 
 เปูาประสงค๑ (Goals) 
 1.พัฒนา อนุรักษ๑  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืน 
 2.ประชาชน  ชุมชน  มีสํวนรวํมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีมาตรฐาน 
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กลยทุธ๑ (Strategies) 
 1.ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 2.อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 3.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 4.สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 5.สร๎างภาคีเครือขํายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทั้งในระดับชุมชน และระดับ   
            อ าเภอ 
ยุทธศาสตร๑ที ่ 5  ด๎านความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย                                        
 เปูาประสงค๑ (Goals) 
 1.ประชาชนมีการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
 2.มีการปูองกัน  ปราบปราม  และแก๎ไขการแพรํระบาดของยาเสพติดทุกชนิด 
 3.มีภาคีเครือขํายในการสร๎างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร๎อย 
 4.ชุมชนรํวมใจปูองกันภัยยาเสพติด 
 กลยทุธ๑ (Strategies) 
 1.การพัฒนาความรู๎และการมีสํวนรํวมของประชาชนในความม่ันคงและความสงบเรียบร๎อย 
 2.สร๎างเครือขํายการแจ๎งขําวอาชญากรรมอยํางเป็นระบบและปลอดภัย 
 3.มีมาตรการปูองกัน  ปราบปรามและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

4.สร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
5.เพ่ิมประสิทธิภาพสายตรวจในชุมชน พิทักษ๑เด็ก ที่มั่วสุมในสถานที่ เวลาที่ไมํเหมาะสม 
6. ปูองกันทางการจราจร  รํวมใจปูองกันภัยจราจร 

ยุทธศาสตร๑ที ่6  ด๎านการบริหารจัดการอ าเภอแบบบูรณาการ 
 เปูาประสงค๑ (Goals) 
 1.ภาคราชการในพื้นท่ีปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นธรรม   
            โปรํงใส  ตรวจสอบได๎  มีความรับผิดชอบสูง และประชาชน  มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการภาครัฐเป็น   
รูปธรรม 
  2.ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการหมูํบ๎าน/ชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมูํบ๎านเป็นเครือขํายการมี  
สํวนรํวม 
 3. การบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ได๎มาตรฐาน  อยํางเทําเทียมกัน   
  4. ภาคราชการทุกสํวนมีระบบสื่อสารที่รวดเร็ว ฉับไว  ถูกต๎อง ด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช๎เป็นเครื่องมือ สื่อสาร 

5.อ าเภอกุมภวาปี มีแผนชุมชนที่ดีมีคุณภาพ ทุกระดับ เชํน แผนพัฒนาหมูํบ๎าน/ชุมชน   แผนพัฒนาหมูํบ๎าน/
ชุมชนระดับต าบล  และแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาอ าเภอ      
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2. ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
2.1 วิสัยทัศน๑  

         วสิยัทศัต าบลเสอเพลอ ( Vision )  
                “ คุณธรรมน าความเป็นเลิศด๎านการพัฒนา  บริหารเป็นธรรม  โปรํงใสในวถิี  เศรษฐกิจพอเพียง                      
                   เคียงคํูประชาชน   ประสานชุมชน  สร๎างความสามัคคี  มุํงเทคโนโลยี  ในใจเยาวชน  ” 
         ปณธิาน 
                ใฝุพัฒนา  ซื่อสัตย๑สุจริต  มีความรับผิดชอบ  สุภาพอํอนน๎อมถํอมตน  ด าเนินวิถีชีวิตอยํางพอเพียง 

         วสิยัทศัผูบ๎รหิาร    

                “  พัฒนาด๎วยความโปรํงใสํ  ใสํใจการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  ” 

พันธกจิการพฒันา อบต.เสอเพลอ  ( Mission )  แนวทางที่ตอ๎งด าเนนิการใหบ๎รรลตุามเปูาหมาย 

1) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนอยําง แท๎จริง 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิต  ความมั่นคงของสังคม  และ อนุรักษ๑ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนสืบไป 

3) สํงเสริมเศรษฐกิจ  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และ การทํองเที่ยว 

4) บริหารจัดการและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อยํางยั่งยืน 

5) บริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาและตอบสนองความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง  
2.2 ยุทธศาสตร๑ 
ยุทธศาสตร๑ 1   ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร๑  2  ด๎านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ วัฒนธรรม   

ยุทธศาสตร๑  3  ด๎านสํงเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม  และการทํองเที่ยว 

ยุทธศาสตร๑  4  การบริหารจัดการและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร๑  5  การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3 เปูาประสงค๑  
1  ระบบเส๎นทางคมนาคมที่ได๎มาตราฐานและเพียงพอ  2. ระบบทางระบายน้ าเพียงพอตํอความต๎องการ  3. มีไฟฟูาใช๎

ทุกครัวเรือน 

4. มีน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และ เกษตรกรรมเพียงพอและครัวเรือน 

5. เพ่ือให๎ประชาชนในเขตต าบล มีสังคมที่ดี และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

6  เพื่อให๎ประชาชนในเขตต าบล ได๎รับการบริการสาธารณะสุขอยํางทั่วถึง/สุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น 

7  เพ่ือให๎ประชาชนในเขตต าบล  ได๎รับการบริการทางการศึกษาที่คอบคุมตามนโยบายรัฐบาล 

8  เพื่อให๎ประชาชนในเขตต าบล  ได๎อนุรักษ๑ประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

9  เพ่ือให๎ประชาชนในเขตต าบล  มีรํางกายท่ีแข็งแรงและเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ 
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10 เพ่ือให๎ประชาชนในเขตต าบล  มีความเข๎มแข็งปลอดยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
11  สํงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
12  สํงเสริมสนับสนุนการมีอาชีพที่ดีของประชาชน 
13  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได๎อยํางยั่งยืน 

14  มีการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี     

 2.4 ตวัชีว้ดั ( เปาูประสงค๑ ) 

1 ร๎อยละของเส๎นทางคมนาคมท่ีได๎มาตราฐานเพ่ิมข้ึน 
2 ร๎อยละของระบบระบายน้ าที่กํอสร๎างและปรับปรุงที่ได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
3 ร๎อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎เพิ่มขึ้น 
4 ร๎อยละของครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค-บริโภค /เกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 
 5 ร๎อยละของประชาชนที่คุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 6 ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รับบริการสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 
 7 ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รับบริการเรียนทางด๎านการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 8 ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รํวมโครงการเพ่ิมข้ึน 
 9 ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รํวมโครงการเพ่ิมข้ึน 
 10 ร๎อยละของอุบัติเหตุและคดียาเสพติดในชุมชนลดลง 
 11 ร๎อยละของประชาชนที่มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการประกอบอาชีพ 
 12 ร๎อยละของประชาชนมีการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได๎ 
 13 ร๎อยละของแหลํงทรัพยากรธรรมชาติที่ได๎อนุรักษ๑เพ่ิมขึ้น 
 14ร๎อยละปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนลดลง      
2.5 กลยุทธ๑ 
ยุทธศาสตร๑ 1   ดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
กลยุทธ๑การพัฒนา  1.1  พัฒนาระบบเส๎นทางคมนาคมเพ่ือการสัญจรและขนสํง     
 1.2 พัฒนาระบบทางระบายน้ า 
 1.3 พัฒนา ระบบไฟฟูา 
 1.4 พัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และ เกษตรกรรม 
ยุทธศาสตร๑  2    ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และ วฒันธรรม   
กลยุทธ๑การพัฒนา  2.1  สํงเสริมสนับสนุนด๎านสังคมที่ดี และ มีคุณภาพ 
     2.2  สํงเสริมสนับสนุนด๎านสาธารณะสุขและการมีสุขอนามัยที่ดี 
     2.3  สํงเสริมสนับสนุนด๎านการจัดการศึกษา 
     2.4  สํงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ๑ประเพณี และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
     2.5  สํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
     2.6  สํงเสริมสนับสนุนชุมชนเข๎มแข็งปลอดยาเสพติด และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
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ยุทธศาสตร๑  3      ดา๎นสงํเสริมเศรษฐกจิ การลงทนุ พาณชิยกรรม  และการทอํงเทีย่ว 
กลยุทธ๑การพัฒนา    3.1 สํงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การมีอาชีพของประชาชน 
ยุทธศาสตร๑  4     การบรหิารจดัการและอนรุักษ๑ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎ม 
กลยุทธ๑การพัฒนา    4.1 ปรบัปรุงและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม     
ยุทธศาสตร๑  5     การบรหิารจดัการบา๎นเมอืงทีด่ ีและ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
กลยุทธ๑การพัฒนา    5.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
  
2.6 จดุยนืทางยุทธศาสตร๑ 
จดุยืนทางยทุธศาสตร๑ ( Positioning )  
จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี คือ 
     “  เป็นต าบลใสํใจการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เน๎นเศรษฐกิจพอเพียง   ” 
1.ด๎านการสงํเสริมคุณภาพชวีติ และสิ่งแวดล๎อม/การคุม๎ครองดูแลและบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎ม 
1.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน  (อสม.) ในการแจ๎ง ขําวสารให๎   
ความรู๎ ตรวจสุขภาพประจ าปี  และการควบคุมปูองกันโรคติดตํอให๎กับประชาชนให๎มีประสิทธิภาพ 
1.2 ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ในการให๎บริการด๎านสาธารณสุข  เพ่ือให๎ประชาชน ได๎เข๎าถึงองค๑ความรู๎  ใน
การรักษาสุขภาพอนามัย  และการปูองกันโรคติดตํอ  ได๎อยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
1.3 สนับสนุนด๎านการแพทย๑แผนไทยและการรักษาโรคด๎วยสมุนไพรตําง ๆ   
1.4 พัฒนาคุณภาพผู๎สูงอายุ  โดยสนับสนุนให๎ได๎รับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุอยํางท่ัวถึงและเป็นธรรมตลอดทั้งสํงเสริมให๎ 
มีการออกก าลังกาย  เพ่ือรักษาสุขภาพอนามัยให๎เหมาะสมกับวัย 
1.5 สงเคราะห๑ชํวยเหลือผู๎ยากไร๎  ผู๎พิการทุพพลภาคให๎ได๎รับการดูแลและมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 
1.6 สนับสนุนชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎ปุวยเรื้อรัง  ผู๎ปุวยเอดส๑  ให๎มีหลักประกันด๎านอาชีพ / ด๎านรายได๎  และการ
เข๎าถึงบริการของรัฐอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม (กู๎ชีพ-กู๎ภัย) 
1.7 สํงเสริมให๎สตรีมีความเทําเทียมและมีความเสมอภาคในการแสดงคิดเห็นการใช๎สิทธิสํวน บุคคลและการรํวมด าเนิน
กิจกรรมสาธารณะตําง ๆ ในชุมชน 
1.8  สํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชน  ได๎รับการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  ตั้งแตํระดับปฐมวัย จนถึงระดับการศึกษาภาค
บังคับให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
1.9  อนุรักษ๑และพัฒนาแหลํงต๎นน้ า  ล าธาร  ให๎อยูํในสภาพที่สมบูรณ๑  โดยการมีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชน 
1.10 อนุรักษ๑และรักษาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน๑ของหมูํบ๎านมิให๎ประชาชนเข๎าไปบุกรุกท าลายเพ่ือให๎ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑รํวมกัน 
1.11 สํงเสริมให๎มีการปรับปรุงบ ารุงดิน  ให๎มีความอุดมสมบูรณ๑  เหมาะสมแกํการเพาะปลูกพืช และการท าการ
เกษตรกรรมอ่ืน  ๆ 
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1.12 สํงเสริมให๎เกษตรกร  ได๎มีการผลิตสินค๎าเกษตรให๎ปลอดภัยจากสารพิษ 
1.13 สนับสนุนการบ ารุงรักษาแหลํงน้ าสาธารณะ  และการอนุรักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎ชุมชนพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมพ้ืนที่ปุาให๎แกํ
ชุมชน 
1.14 ก ากับดูแลการรักษาความสะอาด  การก าจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนหนทาง  แมํน้ าล าคลอง  ที่อยูํอาศัย  และ
บริเวณท่ีสาธารณะ  โดยการมีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชน 
1.15 จัดให๎มีวัสดุ  อุปกรณ๑  โดยการดูแลรักษาความสะอาด  การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน 
 
2.  นโยบายดา๎นสํงเสรมิการศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม/การนนัทนาการและการกฬีา 
   2.1   พัฒนาศูนย๑เด็กเล็ก  ให๎มีความพร๎อมในการดูแลเด็กปฐมวัย  ทั้งในด๎านสติปัญญา  ทางด๎าน อารมณ๑  และ    
   ทางด๎านสังคม 
  2.2   พัฒนาด๎านบุคลากร  ผู๎ดูแลเด็กให๎มีความรู๎  ความสามารถ  และมีศิลปะในการดูแลเด็กปฐมวัยได๎อยํางมี  
 ประสิทธิภาพ  และเป็นที่นําศรัทธาแกํผู๎ปกครองและชุมชน 
 2.3   สนับสนุนวัสด ุอุปกรณ๑ด๎านการศึกษา การกีฬา และการดนตรีให๎แกํสถานศึกษาในชุมชน 
 2.4   สนับสนุนบทบาทสถาบันบวร  (บ๎าน,วัด,โรงเรียน) เพ่ือให๎ชุมชนได๎เกิดความรักความสามัคคี   มีจิตใจที่โอบอ๎อม
อารี  เอื้อเฟ้ือ  เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  และพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกัน 
 2.5   จัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านจริยธรรม  คุณธรรม  แกํเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพ่ือให๎เข๎าใจใน หลักธรรมที่
เหมาะสมตํอการด ารงชีพ  และสามารถอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
  2.6  สํงเสริมให๎เด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  ได๎มีการอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร๎อน 
  2.7  อนุรักษ๑  ฟ้ืนฟู  และบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น  ให๎อยูํคูํชุมชนตํอไปได๎อยํางยั่งยืน 
  2.8  สนับสนุนสํงเสริมภูมิปญัญาท๎องถิ่น  ให๎มีบทบาทและการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
  2.9  อนุรักษ๑วัฒนธรรมท๎องถิ่น  เพ่ือให๎เด็กและเยาวชนได๎ศึกษาเรียนรู๎  และเกิดการวางแผนวัฒนธรรม อันดีงาม  
ของบรรพบุรุษ 
 2.10 จัดอบรมให๎ความรู๎ทีมงานผู๎ฝึกสอนประจ าหมูํบ๎าน  เพ่ือให๎ความรู๎ในเรื่องของกฎกติกามารยาทข้ัน พ้ืนฐาน 
เพ่ือน าไปฝึกสอน  เด็กและเยาวชนภายในหมูํบ๎าน 
  2.11  สนับสนุนให๎มีสนามกีฬา  และวัสดุอุปกรณ๑การกีฬาประจ าหมูํบ๎าน 
 2.12  สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการแขํงขันกีฬาประเภทตําง ๆ ทั้งในระดับหมูํบ๎านระดับต าบล ตลอดทั้งการ แขํงขันกีฬา
เพ่ือสร๎างความสมานฉันท๑ระหวํางชุมชน  และองค๑กรตําง  ๆ     
 
3.นโยบายดา๎นความมัน่คง  และความปลอดภยัในชวีติและทรพัย๑สนิของประชาชน / การปูองกนัยาเสพตดิ 
3.1  ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดอบรมอาสาสมัครต ารวจบ๎าน 
3.2  สนับสนุน  วัสดุอุปกรณ๑   เครื่องมือ  เครื่องใช๎ที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานให๎กับอาสาสมัครต ารวจบ๎าน 
จัดให๎มีศูนย๑ประสานงานอาสาสมัครต ารวจบ๎าน  วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือสื่อสารยานพาหนะ  และเครื่องมือเครื่องใช๎
ประจ าศูนย๑  และอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็น 
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3.3  จัดท าแผนปูองกันยาเสพตดิในชุมชน  เผยแพรํความรู๎ของโทษภัยจากสารเสพตดิ โดยให๎ ประชาชนมีสํวน 
รํวมในการสอดสํองดูแล  การแจ๎งเบาะแส  และการห๎ามปราม  บุตร  หลาน  เด็กและ  เยาวชนเพื่อมิให๎ไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพตดิ ให๎การ
ชํวยเหลือผู๎ที่ตดิยาเสพตดิให๎โทษ  ให๎ได๎รับการดูแลบ าบัดรักษาอยํางถูกต๎อง จากหนํวยงานของรัฐ  เพื่อให๎รํางกายกลับคืนสภาพปกติ  
และสามารถกลับเข๎าสูํสังคม ได๎อยํางมี ความสุขตลอดไป 
4.  นโยบายดา๎นการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

4.1  จัดให๎มีอาสาสมัคร  ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย  (อปพร.) 
  4.2  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ๑  เครือ่งมือสื่อสาร และยานพาหนะในการปฏิบัติงานด๎านสาธารณภัย 
5. นโยบายดา๎นการสงํเสรมิการประกอบอาชพี  
5.1  สํงเสริมให๎ประชาชน  ได๎เรียนรู๎ถึงหลักการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ     
      พอเพียง  เพื่อน าไป  ปฏิบัติในระดับครัวเรือน  เพื่อให๎มีอาหารไว๎บริโภค  และลดรายจํายประจ าวัน 
5.2  สํงเสริมการออมในชุมชน  และกิจการสหกรณ๑ 
5.3  จัดหาทุนในการประกอบอาชีพ  
5.4  อบรมวิชาชีพ  
5.5  สํงเสริมอาชีพการเกษตร   
5.6  สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
5.7  สํงเสริมให๎ชุมชน  มีตลาดรองรับผลผลติทางการเกษตร  เพื่อให๎ผู๎ผลิตและผู๎บรโิภค  ได๎มี การแลกเปลี่ยนสินค๎าซึ่งกัน   และกัน 
5.8 สํงเสริมสนับสนุนศูนย๑บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  และสนับสนุนวสัด ุ อุปกรณ๑  เครื่องมือ 
    เครื่องใช๎ที่จ าเป็น 
5.9 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรประจ าหมูํบ๎าน  ในการส ารวจข๎อมูล การเกษตร  การแจ๎งเตือนภยั 
    ระบาดของศัตรูพืช  การแจ๎งเตอืนภัยพิบัติ  และจดัท า แผนพัฒนาทางด๎านการเกษตร 
5.10 พัฒนาแหลํงน้ าผิวดิน  และแหลํงน้ าใต๎ดินมาใช๎เพื่อการเกษตร 

6.  นโยบายดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
6.1 จัดให๎มีและพัฒนาระบบคมนาคมให๎ไดร๎ับความสะดวก ครอบคลุมพื้นท่ีตามความเหมาะสม 
6.2 จัดให๎มีและพัฒนาระบบไฟฟูาครอบคลมุทั้งพื้นที่ ตลอดจนไฟฟูาสาธารณะ 
6.3 จัดให๎มีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร 
6.4 จัดให๎มีและพัฒนาระบบระบายน้ า 

7.  นโยบายดา๎นการเมอืง  การปกครอง  และการบรหิารจดัการ 
7.1 สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชน พนักงาน ลูกจ๎าง อบต. มีสํวนรวํม ในการพัฒนาท๎องถิ่น 
7.2 สํงเสริมประชาชนมีสํวนรํวมในการติดตาม ตรวจสอบการปฎิบตัิงานของ อบต. 
7.3 บริการประชาชนอยํางรวดเร็ว ลดขั้นตอน การท างานมีประสิทธิภาพ 
7.4 สํงเสริมประชาชนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าท่ีของ อบต. 
7.5 สํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
7.6 พัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสมาชิก พนักงาน ลูกจ๎าง ให๎มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม ในการท างาน 
7.7 ประชาสัมพันธ๑รายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต. ให๎ประชาชนทราบ 
7.8 จัดท า/จัดหาอาคารที่ท าการ  และสิ่งอ านวยความสะดวก  จัดภมูิทัศน๑ท้ังภายในภายนอก 
      อาคารที่ท าการ  ในการให๎บริการประชาชนอยํางเพียงพอ  
8.  นโยบายดา๎นอืน่  ๆ   
8.1 สานตํอนโยบาย โครงการอันเป็นประโยชน๑ของชุมชน และกลุมํผู๎ด๎อยโอกาส ภายใน  
     ต าบลเสอเพลอ บริหารจัดการขยะให๎เป็นรูปธรรม 



 
 

-57- 
 การวิเคราะห๑ศักยภาพเพื่อประเมนิสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค๑การบริหารสํวนต าบลเสอ
เพลอ  ด๎วยเทคนิค  swot  analysis   ดังนี ้
ปจัจยัภายใน 

จดุแขง็  (strength) จดุออํน  (weak) 

1. ด๎านการบริหาร 
การจัดแบํงโครงสร๎างองค๑การบริหารสํวนต าบลมีความชัดเจน  
ครอบคลุมตามอ านาจหน๎าท่ีในทุกภารกิจมีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน  มีการ
มอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชั้น  การก ากับดูแลโดยจังหวัด  
กรม  ปลัดกระทรวงไมํกระทบตํอการบริหารงานขององค๑การบริหาร
สํวนต าบลผู๎บริหารท๎องถิ่น  สามารถก าหนดนโยบายได๎เองภายใต๎
กรอบของกฏหมาย  การบริหารงานมีความคลํองตัวเน่ืองจากมีความ
พร๎อมด๎านทรัพยากร  การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล การมีสํวน
รํวม ของประชาชนในการด าเนินงาน 

1.  ด๎านการบริหาร 
1.1  โครงสร๎างขององค๑การบริหารสํวนต าบลมีการเปล่ียนแปลงบํอย
ตามภารกิจท่ีได๎รับมอบเพ่ิมมากขึ้น 
1.2  ความต๎องการและความคาดหวังของประชาชนมีสูงแตํองค๑การ
บริหารสํวนต าบลตอบสนองได๎น๎อย 
1.3  การประสานงานระหวํางท๎องถิ่นในจังหวัดยังมีน๎อย 
1.4  ปริมาณงานมีมากงบจัดสรรไมํเพียงพอมีผลท าให๎ผลงานไมํเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทําท่ีควร 
1.5  ประชาชนบางสํวนยังขาดการมีสํวนรํวม 

      2.  ดา๎นระเบยีบ/กฎหมาย/อ านาจหนา๎ที่ 
     2.1  มีระเบียบและกฎหมายท่ีเอื้อตํอการบริหารงาน ของ
องค๑การบริหารสํวนต าบล 
     2.2  สภาองค๑การบริหารสํวนต าบลสามารถออก   
            ข๎อบัญญัติได๎ภายใต๎กรอบของกฎหมาย 
      2.3 มีขอบเขต  อ านาจหน๎าท่ีรับผิดชอบเต็มพื้นท่ี 
      2.4  มีแนวโน๎มได๎รับการถํายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น ตาม
แผนการกระจายอ านาจฯ 

 
  
3.  ด๎านบุคลากร 
3.1สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได๎เองตามภารกิจและก าลัง
งบประมาณ 
3.2 บุคลากรสํวนใหญํมีภูมิล าเนาอยูํในต าบลท าให๎เข๎าใจในวัฒนธรรม
และปัญหาของท๎องถิ่น 
3.3  มีการพัฒนาบุคลากรโดยตํอเน่ืองทุกปี 
3.4  ผู๎บริหารและฝุายนิติบัญญัติได๎มาจากการเลือกตั้งโดยตรงท าให๎
เข๎าใจปัญหาและความต๎องการของประชาชน 
 

2.  ด๎านระเบยีบ/กฎหมาย/อ านาจหน๎าที่ 
2.1  มีระเบียบ/กฎหมายใหมํ  ๆ  จ านวนมากท าให๎การปฏิบัติของ
บุคลากรไมํทันตํอเหตุการณ๑ 
2.2  อ านาจในการออกกฏหมายและการบังคับใช๎กฎหมายขององค๑การ
บริการสํวนต าบลมีน๎อย 
2.3  ประชาชนสํวนใหญํยังไมํเข๎าใจบทบาทและหน๎าท่ีขององค๑การ
บริหารสํวนต าบล 
2.4  การแบํงอ านาจหน๎าท่ีระหวํางองค๑กรปกครองท๎องถิ่น 
2.5  อ านาจหน๎าท่ีตามแผนการกระจายอ านาจฯยังไมํมีความชัดเจนใน
หลายภารกิจ 
3.  ด๎านบุคลากร 
3.1  การพัฒนาบุคลากรจ านวนมากกระทบตํอคําใช๎จํายท่ีเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคต 
3.2  บุคลากรท่ีมีอยูํสํวนใหญํเป็นข๎าราชการชั้นผ๎ูน๎อยมีประสบการณ๑ใน
การท างานน๎อย 
3.3  บุคลากรสํวนใหญํขาดความรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็น
เครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานในอนาคต 
 

4.  ดา๎นงบประมาณ 

4.1  มีรายได๎จากการจัดเกบ็เป็นของตนเอง  ให๎มีความคลํองตัวในการ

บริหารงาน 

4.2 แนวโน๎มของรายไดจ๎ะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามล าดับตามแผนกระจาย

อ านาจฯ  และการจัดเกบ็รายได๎  ขององค๑การบริหารสํวนต าบล 

4.3 มีข๎อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและเครื่องมือส าหรับใช๎ในการ

พัฒนาท๎องถิ่น 

4.  ดา๎นงบประมาณ 
4.1  รายได๎ที่องค๑การบริหารสํวนต าบลจัดเก็บเองมีน๎อย  
       เมื่อเทียบกับรายได๎จากเงินอุดหนนุและรายได๎ที่รัฐจัดเก็บให๎  
4.2 รายได๎มีจ านวนจ ากัดแตํความต๎องการใช๎ งบประมาณสูง 
4.3  ขาดแนวทางใหมํ  ๆ  ในการจัดหารายได๎ 
4.4  การติดตามและประเมินผลการใชจ๎ํายงบประมาณยังไมํมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 
4.5  ขาดงบประมาณในการจัดท าบริการสาธารณะขนาด 
       ใหญํ  เชํน  ระบบก าจัดขยะรวม 



 
 

 
 

ปจัจยัภายนอก 

โอกาส  (opportunity) ขอ๎จ ากดั  (threat) 

1.  ดา๎นการเมอืงการปกครอง 
1.1  มีการประสานงานกับนักการเมืองได๎ด ี
1.2  กลุํมการเมืองและกลุมํผลประโยชน๑มีความขดัแย๎งน๎อย 
1.3  นักการเมืองระดับชาตเิป็นพรรคเดียวกัน 
1.4  ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและสนใจการเมืองสูง 
1.5  ได๎รับการผลักดันด๎านงบประมาณจากนักการเมือง   
ระดับชาต ิ

1.  ดา๎นการเมอืงการปกครอง 
1.1  การประสานงานระหวํางองค๑กรปกครองสํวน 
       ท๎องถิ่นมีน๎อย 
1.2  นักการเมืองระดับชาตสิังกัดพรรคฝาุยค๎าน 
1.3  การรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุํมการเมืองและกลุํมผลประโยชน๑มีน๎อย 

โอกาส  (opportunity) ขอ๎จ ากดั  (threat) 

2.  เศรษฐกจิ 
2.1  มีแนวโน๎มด๎านการลงทุนที่เพ่ิมมากข้ึน 
2.2  สินค๎าเกษตรบางชนิดมรีาคาสูงขึ้น 
2.3  มีการขยายพื้นท่ีทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2.4  มีความพร๎อมด๎านระบบสาธารณูปโภค 
2.5  ประชาชนมีอัตราการออมสูง 
2.6  มีแหลํงเงินทุนในระบบจ านวนมาก 
2.7  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ๑  
 

2.  ดา๎นเศรษฐกจิ 
2.1  น้ ามันราคาแพงโดยตํอเนื่อง 
2.2  มีกลุํมอาชีพท่ีมีความเข๎มแข็งน๎อย 
2.3  ผลผลติทางการเกษตรสํวนใหญํราคาตกต่ า 
2.4  ประชาชนสํวนใหญํมีฐานะยากจน 
2.5  คนมีเงินไมํนิยมลงทุน 
2.6  มีปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมซึ่งกระทบตํอเศรษฐกิจ 

3.  ดา๎นสงัคม 
3.1  ประชาชนมีคํานิยมใฝ ุ
3.2  มีสถานศึกษาอยํางพอพียงในทุกระดับ 
3.3  มีสถานพยาบาลในทุกต าบลและอ าเภอ 
3.4  ปัญหาอาชญากรรมน๎อยเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร 
3.5  มีวัฒนธรรมประเพณีที่เขม๎แข็งและเป็นเอกลักษณ๑ 
 

3.  ดา๎นสงัคม 
3.1 ปัญหาวัยรุํน  เยาวชน  มีแนวโน๎มรุนแรงและเพิม่    
    มากขึ้น 

4.  ดา๎นนโยบายรฐับาล/กฎหมาย 
4.1  กฏหมายกระจายอ านาจฯ  เอื้อตํอการบริหารงาน 
       ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4.2  โครงการพัฒนาลุํมน้ าตามแนวพระราชด าริ 
4.3  การปรับอัตราเงินเดือน คําจา๎ง  ท าให๎บุคลากรมี   
      ขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 

4.  ดา๎นนโยบายรฐับาล/กฎหมาย 
4.1  การกระจายอ านาจเป็นไปด๎วยความลําช๎าไมํเป็นไป 
       ตามแผนปฏิบัติการ 
 

โอกาส  (opportunity) ขอ๎จ ากดั  (threat) 

5.  ดา๎นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  ความก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยที าให๎มีความสะดวก   
       คลํองตัว  และมีสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น 
5.2  สามารถสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลภายนอกได๎     
     ทันตํอเหตุการณ๑ตลอดเวลา 
 
 

5. เทคโนโลยสีนสารเทศ 
5.1  เทคโนโลยีที่ทันสมัยมรีาคาแพง  และมีความยุํงยาก 
       ซับซ๎อนในการใช๎งาน 
5.2  การจัดเก็บและการสืบค๎นข๎อมูลยังไมํเป็นระบบที่ดีพอ 
5.3  บุคลากรปฏิเสธการเรียนรู๎และยอมรับเทคโนโลยีใน 
       การปฏิบัติงาน  
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม  ( อธิบายความเช่ือมโยงตามแบบ  ยท.01 ในภาพรวม )  
            ยุทธศาสตร๑การพัฒนา และ แนวทางการพัฒนา แผนงาน องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  
 มีความเช่ือมโยงยุทธศาสตร๑การพัฒนาในจังหวัดอุดรธานี  แนวทางการพัฒนา และ ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   ซึ่งครอบคลุมในการพัฒนาทุกด๎าน อาทิเชํน  ด๎านเศรษฐกิจ  ด๎านสังคม ด๎าน
วัฒนธรรม  ด๎านสิ่งแวดล๎อม โครงสร๎างพื้นฐาน ฯลฯ โดยมีความสอดคล๎องกัน โดยน าปัญหาที่มีในเขตต าบล  อาทิ เชํน  จาก
แผนชุมชน   จากการออกประชาคมเพื่อความต๎องการเรํงดํวนของประชาชน  กระทั้งก าหนดการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ใน
รูปแบบยุทธศาสตร๑หลักๆ  แยกเป็นแตํละแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป็น โครงการในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ    แบํงความ
รับผิดชอบเป็นลักษณะกองงาน  มีความชัดเจนในความรับผิดชอบในด๎านตํางๆ อาทิ เชํน  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ( กองชําง) 
ด๎านสังคม ( กองสวัสดิการและสังคม,งานปูองกัน )    สิ่งแวดล๎อมฯ (  งานสาธารณะสุข  )  ฯลฯ เพื่อการแก๎ไขปัญหาของ
ประชาชนได๎อยํางตรงจุด และ ยั่งยืน ตํอไป 
3. การวิเคราะห๑เพื่อพัฒนาท๎องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห๑กรอบการจัดท ายุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห๑ SWOT  Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎อง
ประกอบด๎วย การวิเคราะห๑ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม)     
กรอบแนวคดิในการจดัท ายทุธศาสตร๑การพฒันาทองถิน่  

 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนกระบวนการก าหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ
องคกร  โดยก าหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการด าเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไวบนพื้นฐานของการรวบรวมข
อมูล  และการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ  ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่นและปญหา/ความตองการของประชาชน
ในทองถิ่นดวย 

 องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  จึงจัดท าแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้น  เพื่อเปนการก าหนดแนวทางในการพัฒนาซึ่ง

แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหงชาติ ( ฉบับท่ี 12 )  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และนโยบายของคณะผูบริหาร  

 

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 
 3.2.1 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท๎องถิ่น      ประกอบด๎วย 
ขอบขํายและปรมิาณของปัญหา พื้นที่เปูาหมายกลุํมเปูาหมาย และการคาดการณ๑แนวโน๎มในอนาคตดังน ี้ 
 

ประเดน็การพฒันา สภาพปญัหา/ความตอ๎งการ พืน้ทีเ่ปาูหมาย การคาดการณ๑แนวโนม๎ในอนาคต 

1.ดา๎นการสงํเสรมิ
คณุภาพ ชวีติและ
สิง่แวดลอ๎ม 

1.1 ด๎านสํงเสรมิอาชีพ  
1.2 ด๎านแหลํงเงินทุน 
1.3 ด๎านสวสัดิการและสังคม 
1.3 สรา๎งจิตส านึกในการอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม 
1.4 ปรับปรุงภูมิทัศน๑ในเขตชุมชน 

 

ทุกหมูํบ๎าน - จัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านอาชีพเพิม่  รายได ๎
-จัดอบรมให๎ความรู๎และถํายถอดการท า เกษตรอินทร๑ 
-ฝึกอบรมอาชีพเสริมตาํงๆและการแปรรูปสินค๎าทาง
การเกษตร 
-จัดสรรเบี้ยยังชีพแกํผู๎สูงอายุ ผู๎พกิาร  เอดส๑ 
- มีทรัพยากรธรรมชาตไิว๎ใช๎ใน  อนาคต 
- ประชาชนมีสภาพความอยูํแบบถูกสุขลักษณะ 
 
 



 
 

 

การวเิคราะห๑ผงัเมอืงรวมเพือ่ก าหนดแนวทางการพฒันาทางกายภาพในมติพิืน้ที่ 

 การจัดท าผังเมืองรวม  ต าบลเสอเพลอ  ในอนาคต มีวัตถุประสงค๑เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด ารงรักษาเมือง 
และบริเวณที่เกี่ยวข๎องหรือชนบทในด๎านการใช๎ประโยชน๑ในทรัพย๑สิน สํงเสริมการเกษตรกรรม การคมนาคมและการขนสํง  การ
สาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล๎อมในบริเวณแนวเขตท๎องที่  ต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ให๎
สอดคล๎องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

 การจัดท าผังเมืองรวม ในสํวนต าบลเสอเพลอ   มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช๎ประโยชน๑     ของที่ดิน โดยสํวน
ใหญํเป็นพื้นที่สีเขียว ( พื้นที่เกษตรกรรม ) เป็นสํวนใหญํ ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรม เป็นหลัก    ไมํมีโรงงานอุตสาหกรรม ในเขต
พื้นที่ๆ รับผิดชอบ ในการก าหนดแนวทางพัฒนา สํวนใหญํจึงเน๎น ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ( เส๎นทางสัญจรขนถํายผลิตทางการเกษตร ) 
ด๎านแหลํงน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค  ด๎านเกษตรกรรม ด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรทางธรรมชาติ  เป็นหลัก 

 

2.ดา๎นสงํเสรมิการศกึษา  
ศาสนา  และวฒัธรรม/
การนนัทนาการและการ
กฬีา 

2.1 ด๎านสํงเสรมิการศึกษา 
2.2 ด๎านกีฬา 
2.3 ด๎านศาสนา 
2.4 ด๎านประเพณีวัฒนธรรม 
  

ทุกหมูํบ๎าน -สํงเสรมิสนับสนุนด๎านการศึกษาแกํโรงเรียนในเขพื้นที่  
-สํงเสรมิและสนับสนุนด๎านการกีฬาแกํเด็กและ
เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
-สํงเสรมิและสนับสนุนการจดักิจกรรมทางศาสนา 
-สํงเสรมิและสนับสนุน อนุรักษ๑ประเพณี และ
วัฒนธรรมภมูิปัญญาท๎องถิ่นในชุมชน 

3.ด๎านความมัน่คง  และ
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรพัย๑สินของประชาชนการ
ปูองกนัยาเสพตดิ 

3.1 ปูองกันปัญหาอาญากรรม 
3.2 ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

ทุกหมูํบ๎าน - ลดปัญหาอาญากรรมในชุมชน 
-ลดปัญหายาเสพติดระบายในชุมชน 

4.ด๎านการปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

 
4.1 ด๎านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

 
ทุกหมูํบ๎าน 

- ประชาชนทุกหมูํบ๎านมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

5.ด๎านการสงํเสรมิการ
ประกอบอาชีพ 

5.1  1.1 ด๎านสํงเสริมอาชีพ  
 
 

ทุกหมูํบ๎าน - จัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านอาชีพเพิ่มรายได๎ 
-จัดอบรมให๎ความรู๎และถํายถอดการท าเกษตรอินทร๑ 
-ฝึกอบรมอาชีพเสริมตํางๆและการแปรรูปสินค๎าทาง
การเกษตร 

6.ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 6.1 กํอสร๎างและปรับปรุงซํอมแซม
ถนน 
6.2 ขยายเขตและปรับปรุงซํอมแซม
ระบบประปา  
6.3 ขยายเขตและปรับปรุงซํอมแซม
ระบบไฟฟูา 
6.4 ด๎านการวางผังเมือง           

ทุกหมูํบ๎าน -เพื่อให๎ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาด๎วยความสะดวก
และปลอดภัย 
-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าอุปโภคและบริโภคอยํางเพียงพอ 
-มีไฟฟูาสํองสวํางในชุมชนอยํางทั่วถึง 
-เพื่อจัดระบบผังเมืองให๎เป็นชุมชนนําอยูํ 

7. ดา๎นการเมอืง  การ
ปกครอง  และการบรหิาร
จดัการ 

7.1 การบริหารจัดการเพื่อบริการ
ประชาชนอยํางมีประสิทธิภาพ 
7.2 การมีสํวนรํวมของประชาชน 

ทุกหมูํบ๎าน - การบริหารงานเป็นไปด๎วยความโปรํงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
-  เปิดโอกาสให๎ประชาชนและองค๑กรตํางๆมีสํวนรํวมใน
การแสดงความคิดเห็น 

8. นโยบายดา๎น อื่นๆ 8.1  บริหารจัดเก็บขยะ 
8.2 โครงการอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน๑ตํอ
ชุมชน 

ทุกหมูํบ๎าน - สารตํอนโยบายด๎านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
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3.2 การประเมินสถานการณ๑สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เกี่ยวข๎อง  
ปจัจยัภายนอก 

โอกาส  (opportunity) ข๎อจ ากดั/อุปสรรค  (threat) 
1.  ด๎านการเมืองการปกครอง 
1.1  มีการประสานงานกับนักการเมืองได๎ดี 
1.2  กลุํมการเมืองและกลุํมผลประโยชน๑มีความขัดแย๎งน๎อย 
1.3  นักการเมืองระดับชาติเป็นพรรคเดียวกัน 
1.4  ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและสนใจ การเมือง
สูง 
1.5  ได๎รับการผลักดันด๎านงบประมาณจากนักการเมือง
ระดับชาติ 

1.  ด๎านการเมืองการปกครอง 
1.1  การประสานงานระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี
น๎อย 
1.2  นักการเมืองระดับชาติสังกัดพรรคฝุายค๎าน 
1.3  การรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุํมการเมืองและกลุํม
ผลประโยชน๑มีน๎อย 
1.4  การไมํม่ันคงทางการเมืองของประเทศ 

2.  เศรษฐกจิ 
2.1  มีแนวโน๎มด๎านการลงทุนที่เพ่ิมมากขึ้น 
2.2  สินค๎าเกษตรบางชนิดมีราคาสูงขึ้น 
2.3  มีการขยายพ้ืนที่ทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
2.4  มีความพร๎อมด๎านระบบสาธารณูปโภค 
2.5  ประชาชนมีอัตราการออมสูง 
2.6  มีแหลํงเงินทุนในระบบจ านวนมาก 
2.7  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ๑ 

2.  ด๎านเศรษฐกจิ 
2.1  ของใช๎ราคาแพง เกินคําแรงที่ได๎รับ 
2.2  มีกลุํมอาชีพที่มีความเข๎มแข็งน๎อย ขาดการสานตํอ 
2.3  ผลผลิตทางการเกษตรสํวนใหญํราคาตกต่ า 
2.4  ประชาชนสํวนใหญํมีฐานะยากจน 
2.5  คนมีเงินไมํนิยมลงทุน 
2.6  มีปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมซึ่งกระทบตํอเศรษฐกิจ 
 

3.  ด๎านสงัคม 
3.1  ประชาชนมีคํานิยมใฝุ 
3.2  มีสถานศึกษาอยํางพอพียงในทุกระดับ 
3.3  มีสถานพยาบาลในทุกต าบลและอ าเภอ 
3.4  ปัญหาอาชญากรรมน๎อยเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร 
3.5  มีวัฒนธรรมประเพณีที่เข๎มแข็งและเป็นเอกลักษณ๑ 
 

3.  ด๎านสงัคม 
3.1 ปัญหาวัยรุํน  เยาวชน  มแีนวโน๎มรุนแรงและเพ่ิม 
   มาก ขึ้น 
 

4.  ด๎านนโยบายรฐับาล/กฎหมาย 
4.1  กฏหมายกระจายอ านาจฯ  เอ้ือตํอการบริหารงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4.2  โครงการพัฒนาลุํมน้ าตามแนวพระราชด าริ 
4.3  การปรับอัตราเงินเดือนคําจ๎าง ท าให๎บุคลากรมีขวัญ และ
ก าลังใจในการท างาน 

4.  ด๎านนโยบายรฐับาล/กฎหมาย 
4.1  การกระจายอ านาจเป็นไปด๎วยความลําช๎าไมํเป็นไป 
       ตามแผนปฏิบัติการ 
 

5.  ด๎านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  ความก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยีท าให๎มีความสะดวก   
       คลํองตัว  และมีสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น 
5.2  สามารถสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลภายนอกได๎ทัน 
      ตํอเหตุการณ๑ตลอดเวลา 
 
 

5. เทคโนโลยสีนสารเทศ 
5.1  เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพง  และมีความยุํงยาก 
       ซับซ๎อนในการใช๎งาน 
5.2  การจัดเก็บและการสืบค๎นข๎อมูลยังไมํเป็นระบบที่ดีพอ 
5.3  บุคลากรปฏิเสธการเรียนรู๎และยอมรับเทคโนโลยีใน 
       การปฏิบัติงาน  
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3.3  ความเชือ่มโยงยทุธศาสตร๑การพฒันาจงัหวดัอุดรธาน ีกบัยทุธศาสตร๑การพฒันาของ  

องค๑การบริหารสวํนต าบลเสอเพลอ  โครงสรา๎งความเชือ่มโยงแผนยทุธศาสตร๑การพัฒนา (  พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

4.ยทุธศาสตร๑จงัหวดั 
อดุรธาน ี

1.การพฒันาศักยภาพ
การค๎าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขัน

ในอนุภิมาคลุํมแมํน้ าโขง 

2.การสงํเสรมิการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค๎าเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย๑ 

 3..การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งใหส๎ังคมมีความพร๎อมรบัความ  

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม 

4. การยกระดบัมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ๑และการทํองเที่ยว 
โดยใช๎อัตลักษณ๑และศักยภาพด๎าน
ที่ตั้งเพือ่สร๎างความเป็นเมอืง
ศูนย๑กลางไมซืของอนุภูมิภาคลุํมน้ า
โขง 

5..การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล๎อมเพื่อการใช๎ประโยชน๑

อยํางยั่งยืน 

1.สํงเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนา
แรงงานมุงํสู๎ความเป็นเลิศ 

2. สํงเสรมิการตลาดและ
แผนธุรกิจให๎แกํ

กลุํมเปูาหมายอุดรธานี 4.0 

1.ขยายผลองค๑ความรู๎
การท าเกษตรตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 

2.พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานการเกษตร 

1 สํงเสริมการตลาดและ
การประชาสัมพันธ๑จุด
ขายโดยเน๎นศักยภาพที่มี
เอกลักษณ๑ 

1.ปกปูองอนรุักษ๑ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
และสิง่แวดล๎อม(ปุา) 

 3..พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานส่ิง
อ านวยความสะดวกเพื่อเป็น
ศนูยก์ลางการคา้ การลงทุน 
และการบริการ 

4 สร๎างมลูคําเพิม่ผลิตภัณฑ๑
และบริการเพื่อให๎แขํงขันได๎ 

4 สํงเสริมการตลาด
สินค๎าเกษตร 

1 สํงเสริมการเตรียม
ความพร๎อมด๎าน
สุขภาพสูํสุขภาพดี 

4. พัฒนาระบบ
บรหิารจัดการด๎าน
สังคมคุณภาพชีวิตโดย
ใช๎แนวทางจังหวัด
อัจฉริยะ 

2. พัฒนาแหลงํน้ าและ
น าไปใช๎ประโยชน๑อยําง

สูงสุด 

3.สํงเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมและการน า
กลับไปใช๎ประโยชน๑ 

1.สํงเสริมการเรียนรู๎วิธีการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีประมหากษัตริย๑ทรงเป็น
พระประมุข 

5. ยทุธศาสตร๑การ
พฒันา ของ อปท. 

ในเขต    
 จ.อดุรธาน ี

1.  การพฒันาศักยภาพ
การค๎าการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แขํงขันในอนุภาคลุํมน๎า
โขง 

2.การสงํเสรมิการ
พัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม ยกระดบั
มาตรฐานการผลิต
สินค๎าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย๑ 

3. การยกระดบัคุณภาพชีวิต
เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎
สังคมมีความพร๎อมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลย ี

4. การยกระดบัมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ๑ การทํองเที่ยว 
และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช๎อัต
ลักษณ๑และศักยภาพด๎านที่ตัง้เพื่อ
สร๎างความเป็นเมืองศูนย๑กลาง
ของอนุภาคลุํมน๎าโขง 

5. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อการใช๎ประ
โชยน๑อยํางยั่งยืน 

6. ยทุธศาสตร๑การพฒันา อบต.เสอ
เพลอ 

1.การพฒันาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

3..การพฒันาด๎านเศรษฐกิจการลงทุน     พาณิชยกรรมและ
การทํองเที่ยว 

4.การบริหารจัดการและ 
   อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล๎อม 

5.การบริหารจัดการ บ๎านเมืองที่ดีและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.พัฒนาระบบ  
  เส๎นทาง 
  คมนาคมเพื่อ 
  สัญจรและ 
  ขนสํง 

1.ด๎านสังคม 

2..พัฒนาระบบ
ทาง  
  ระบายน้ า 

3..พัฒนาระบบ 
   ไฟฟูา 

7.กลยทุธ๑ 
การพฒันา 

1.สํงเสริมสนับสนุนหลัก   
  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   
  และ การมีอาชีพของ 
  ประชาชน 

1.ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษา 
  ทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล๎อม 

1.การเพิม่ประสิทธิภาพการ
บรหิารจัดการบ๎านเมอืงที่ด ี

9.ผลผลติ/
โครงการ/สูํ
โครงการ
พฒันา 

โครงการ
ส่วนงานกอง

ช่าง 

3.ด๎านการจัด
การศึกษา 

2 ปูองกันปญัหาและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและจัด
ระเบียบสังคม 

3.รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑ของประชาชน 

5.สํงเสริมกีฬา
และนันทนาการ 

2.ด๎าน สาธารณะสุข 
  และการมี  สุขภาพอนามัย 
  ที่ด ี

6..ด๎านชุมชนเข๎มแข็งปลอดยา          
เสพติดและความปลอดภัยในชีวิต 

โครงการสํวนงาน
สาธารณะสุข 

3 ลดความเหลี่ยมล้ า
ดํานสังคมคน
อุดรธานีด๎วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

3 เพิ่มประสทิธิภาพการ
ผลิต การแปรรูปสินค๎า

การเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย๑ 

2 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
คุณภาพชีวิตคนอุดร
ทุกกลุมํวัย 

2.การพฒันาด๎านคุณภาพ
ชีวิต สังคมและวัฒนธรรม 

4.การอนรุักษ๑ 
  ประเพณีและ  
  วัฒนธรรม  
  ท๎องถ่ิน 

โครงการกอง
สวัสดิการ 

โครงการสํวนงาน
ปูองกัน 

โครงการกอง
การศึกษา 

โครงการสํวนงาน
กองการเกษตร 

โครงการสํวนงานส านัก
ปลัด 

โครงการทุกกอง/ทกุงาน 

แบบ  ยท.01 

4. .พัฒนาแหลํง  
  น้ าเพื่อการ 
  อุปโภค-บริโภค 
 และเกษตรกรรม 

6 .การเสริมเสริมความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย๑สินของ
ประชาฃน 

สนับสนุนการ
สร๎างคลัสเตอร๑
เช่ือมโยงกลุํมผูผ๎ลิต
สินค๎าและบริการ 

3. พัฒนาบุคลากร
ด๎านอุตสาหกรรม
ไมซ๑และการและการ
ทํองเที่ยว 

4. พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด๎านการ
บรหิารจัดการ
อุตสาหกรรมไมซ๑และการ
ทํองเที่ยว 

4.ยกระดับมาตรฐานการ
บรหิารจัดการด๎านการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

8..แผนงาน 

1.ยทุธศาสตร๑
ชาต ิ20  ป ี

2.แผนพฒันา
เศรษฐกจิ ฉ.12 

3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
(ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) 

ยุทธที่ 1 ยทุธที ่2 
ยุทธที่ 3 ยุทธที่ 4 ยุทธที่ 5 ยุทธที่ 6 

ยุทธที่ 10 ยุทธที่ 5 
ยุทธที่ 3 ยุทธที่ 8 ยุทธที่ 9 ยุทธที่ 2 ยุทธที่ 7 ยุทธที่ 4 ยุทธที่ 6 ยทุธที ่1 

1.เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนักบัภาค
เศรษฐกจิในพืน้ 2.การส่งเสริมการท่องเที่ยววธิชีีวติลุ่มแม่น า้

 
3.การพฒันาทุนมนุษย์และยกระดบัคุณภาพชีวติในทุกช่วงวยัอย่างเท่าเทียม 

1.เคหะ
ชมุชน 

2.อตุสาหกรรมและการ
โยธา 

3.การศกึษา 4.สาธารณสขุ 

5.สงัคม
สงเคราะห๑ 

9.ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ 

6.การรกัษาความ
สงบภายใน 7.การเกษตร 8.บรหิารงานทัว่ไป 

10.งบกลาง 

ทุกแผนงาน 

การรกัษาสมดลุทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มเพือ่การพฒันาอยาํงยัง่ยนื 

4.พัฒนาระบบเครือขําย
ด๎านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

6. การเสริมสร๎าง
ความมั่นคง 
ความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย๑สิน
ของประชาชน 

7.ด๎าน
บรหิาร
จัดการแบบ
บูรณาการ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 แผนผงัยทุธศาสตร๑ ขององค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

คณุธรรมเปน็เลศิดา๎นการพฒันา  บรหิารเปน็ธรรม โปรํงใสใํนวิถ ีเศรษฐกิจพอเพยีง 

เคยีงคูปํระชาชน ประสานชมุชน  สรา๎งความสามคัค ีมุงํเทคโนโลย ี ในใจเยาวชน 

1.พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

และระบบสาธารณูปโภค 

เพื่อตอบสนองความ 

ต๎องการของประชาชน 

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต  

ความมั่นคงของสังคม  

และอนุรักษ๑  ขนบธรรมเนียม 

3.สํงเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน  

พาณิชยกรรม และ การทํองเท่ียว 

4.บรหิารจดัการและอนรุกัษ๑

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎ม 

อยาํงยั่งยนื 

วสิยัทัศน๑ 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร ์

 

กลยุทธ ์

แบบ ยท. 02 

5.บรหิารจดัการ 

บา๎นเมอืงที่ด ีเพือ่การพฒันาและตอบสนองความ 

ต๎องการของประชาชนอยาํงแทจ๎รงิ 

1.พัฒนาระบบเสน๎ทางคมนาคม 

เพื่อ การสัญจรและขนสงํ 
2.พัฒนาระบบทางระบายน้ า. 
3.พัฒนาระบบไฟฟูา 
4.พัฒนาแหลํงน้ าเพือ่อปุโภค-  
   บรโิภค และเกษตรกรรม 

5.สงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสังคมที่ด ีและมคีณุภาพ 
6.สงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณะสขุและการม ี 
   สุขอนามยัที่ด ี
7.สงํเสรมิสนนัสนนุด๎านการศกึษา 
8.สงํเสรมิอนรุกัษ๑ประเพณ ีวฒันธรรมทอ๎งถิน่ 
9.สงํเสรมิสนบัสนนุกฬีาและนนัทนาการ 
10.สํงเสรมิสนบัสนนุชมุชนเขม๎แข็งปลอดยาเสพติด  

 

11.สํงเสรมิสนบัสนนุหลกั    
     ปรชัญาเศรษฐกิจ 
12.สํงเสรมิสนบัสนนุการมีอาชพี   
     ที่ดีของประชาชน 

13.ปรบัปรงุและบ ารุงรกัษา 
      ทรพัยากรธรรมชาตแิละ   
      สิง่แวดลอ๎ม 

14.การเพิม่ประสทิธภิาพ

การบรหิารจัดการ 

บา๎นเมอืงทีด่ ี

1.การพฒันาด๎าน 

โครงสรา๎งพืน้ฐาน 
2.การพฒันาด๎านคณุภาพชวีิต สงัคม  

และวัฒนธรรม 

3.การพฒันาดา๎นเศรษฐกจิ 
การลงทุน พาณชิยกรรม 

และการทอํงเทีย่ว 

4 .การบรหิารจดัการและ 
อนรุกัษ๑ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ๎ม 

5.การบรหิารจดัการ

บา๎นเมอืงทีด่ ีและ  
     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2 พัฒนาระบบทางระบายน้ า 

1.3 พัฒนา ระบบไฟฟูา 

1.4  พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการ 

อุปโภค-บริโภค และ   

 เกษตรกรรม 

2.1  สํงเสริมสนับสนุนด๎านสังคมที่ดี และ มีคุณภาพ 

2.2  สํงเสริมสนับสนุนด๎านสาธารณะสุขและการ

มีสุขอนามัยท่ีดี 

2.3 สํงเสริมสนับสนุนด๎านการจัดการศึกษา 

2.4  สํงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ๑ 

ประเพณี และวัฒนธรรมท๎องถ่ิน 

2.5 สํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและ 

       นันทนาการ 

2.6  สํงเสริมสนับสนุนชุมชนเข๎มแข็งปลอดยาเสพ  
     ติดและ ความปลอดภัยในชีวิต 

3.1ส่งเสริมสนับสนุน 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
  พอเพียง และ การมีอาชีพ     
  ของประชาชน 

4.1 ปรับปรุงและบ ารุงรักษา 
      ทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อม 

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ            
      การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 1.1.พัฒนาระบบเส๎นทางคมนาคมเพื่อ

การสัญจรและขนสํง  

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน 1.เคหะชมุชน 2.อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
3.การศึกษา 

5..สาธารณสุข 6.สังคมสงเคราะห๑ 7.การรักษาความสงบ

ภายใน 

8.การเกษตร 9.การบริหารงาน

ท่ัวไป 

10.งบกลาง 
4.ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ 
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    สํวนที ่3   การน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติ   
  1. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยทุธศาสตร๑ ดา๎น แผนงาน หนวํยงานรบัผดิชอบหลกั หนวํยงานสนบั 
สนนุ 

1 พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน   

1.ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 

2.การเศรษฐกิจ 
 

1.1.เคหะชุมชน 
 
2.1.อุตสาหกรรมและ  
     การโยธา 

1.กองชําง 
 
1.กองชําง 

 

2 พัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต  
สังคม และวัฒนธรรม 

1.ด๎านบริการชุมชน 
  และสังคม 
 
 
 
 
2.บริหารทั่วไป 

 

1.1.การศึกษา 
1.2.สาธารณสุข 
1.3.สังคมสงเคราะห๑ 
1.4 การศาสนา   
    วัฒนธรรมและ  
    นันทนาการ 
2.1 การรักษาความ  
     สงบภายใน 

 1.1.กองการศึกษา 
 1.2.ส านักปลัด ( งานสาธารณะสขุ) 
 1.3.กองสวัสดิการสังคม 
 1.4 กองการศึกษา 
 
 
  2.1.ส านักปลัด  ( งานปูองกัน ) 

 

3 พัฒนาด๎านสํงเสริม
เศรษฐกิจ  การลงทุน  
พาณิชยกรรม  และการ
ทํองเที่ยว 

1.การเศรษฐกิจ 
 
2.ด๎านบริการชุมชน 
  และสังคม 

1.1 การเกษตร 
 
2.1.สังคมสงเคราะห๑ 

 

  1.1.กองการเกษตร 
 
  1.2.กองสวัสดิการ 

 

4 พัฒนาการบริหารจัดการ
และอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

1.ด๎านบริการชุมชน   
  และสังคม 
2.การเศรษฐกิจ 

 

1.1.สาธารณสุข 
 

2.1 การเกษตร 

1.ส านัก 1.1.ส าปลดั  
( งานสาธารณสุข ฯ ) 
1.2.กองการเกษตร 

 

5 พัฒนาการบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.บริหารทั่วไป 
 
 
2.บริการชุมชนและ  
  สังคม 
 
 
 
3.การเศรษฐกิจ 
 
 
4.การด าเนินงาน  
  อื่นๆ 

1.1 บริหารงานท่ัวไป 
1.2 การรักษาความ 
สงบภายใน 
2.1 การศึกษา 
2.2 สาธารณสุข 
2.3 สังคมสงเคราะห๑ 
2..4 เคหะชุมชน 
2.5 ศาสนาวัฒนธรรม ฯ 
3.1 อุตสาหกรรม   
     และการโยธา 
3.2 การเกษตร 
4.1 งบกลาง 

 1.ส านักปลัด  
2.ทุกกอง 

 



 
 



 
 

  2.บัญชโีครงการพฒันาทอ๎งถิ่น    บญัช ีสรปุโครงการพ ัฒนา 

  แผนพฒันาท๎องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ    

ยุทธศาสตร ๑ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 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) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 ยุทธศาสตร๑ที ่1 ดา๎นโครงสรา๎ง
พืน้ฐาน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 

 
 

25 
180 

 
 

5,096,250 
151,667,190 

 
 

17 
108 

 
 

4,363,750 
152,669,275 

 
 

12 
47 

 
 

2,429,000 
68,030,325 

 
 

54 
335 

 
 

11,889,000 
372,366,790 

 
 

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ฯลฯ 

รวม - - - - 205 156,763,440 125 157,033,025 59 70,459,325 389 384,255,790 

 ยุทธศาสตร๑ที ่2 คณุภาพชวีติ 
สงัคม และวฒันธรรม 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
9 
4 
11 
1 
28 
12 
 
5 
11 

 
 

860,000 
20,447,900 

955,000 
100,000 

6,247,641 
725,000 

 
13,780,000 
2,309,000 

 
 
9 
4 
11 
1 
28 
12 
 
4 
10 
 

 
 

860,000 
20,447,900 

955,000 
100,000 

6,273,318 
725,000 

 
13,740,000 
1,809,000 

 
 
9 
4 
11 
1 
28 
12 
 
3 
10 

 
 

860,000 
20,447,900 

955,000 
100,000 

6,298,995 
725,000 

 
13,500,000 
1,809,000 

 
 

27 
12 
33 
3 
84 
36 
 

12 
31 

 
 

2,580,000 
61,343,700 
2,865,000 
300,000 

18,819,954 
2,175,000 

 
41,020,000 
5,927,000 

2.1 แผนงานสังคมสังเคราะห๑ฯ 
2.2 แผนงานงบกลาง                                         
2.3 แผนงานสาธารณสุข 
2.4 แผนงานการเกษตร 
2.5 แผนงานการศึกษา 
2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
2.7 แผนงานเคหะชุมชน 
2.8 แผนงานการรักษาความสงบฯ 

ฯลฯ 

รวม - - - - 81 45,424,541 79 44,910,218 78 44,695,895 238 135,030,654 

แบบ ผ.01  
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                        บัญช ีสรปุโครงการพ ัฒนา 

       แผนพฒันาท ๎องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

    องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

  แบบ  ผ.01 

 
ยุทธศาสตร ๑ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 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) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ยุทธศาสตร๑ที ่3 ดา๎นสงํเสรมิเศษรฐกจิ 
การลงทนุ พานชิยกรรม และการ
ทํองเทีย่ว 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 

10 
1 
3 

 
 

1,250,000 
50,000 

7,600,000 

 
 

10 
1 
3 

 
 

1,250,000 
50,000 

7,600,000 

 
 

10 
1 
1 

 
 

1,250,000 
50,000 
800,000 

 
 

30 
3 
7 

 
 

3,750,000 
150,000 

16,000,000 

3.1 แผนงานการเกษตร 
3.2 แผนงานการศึกษา 
3.3 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  

ฯลฯ 
รวม - - - - 14 8,900,000 14 8,900,000 12 2,100,000 40 19,900,000 

ยทุธศาสตร๑ที ่4 การบรหิารจดัการและ
อนรุกัษ๑ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ๎ม 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
2 
1 
2 
6 

 
 

215,000 
20,000 
275,000 

4,550,000 

 
 
2 
1 
2 
6 

 
 

215,000 
20,000 
275,000 

4,400,000 

 
 
2 
1 
2 
4 

 
 

215,000 
20,000 
275,000 

2,550,000 

 
 
6 
3 
6 
16 

 
 

645,000 
60,000 
825,000 

11,500,000 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
4.3 แผนงานการเกษตร 
4.4 แผนงานเคหะชุมชน,อุตสาหกรรม 
     และการโยธา   

ฯลฯ 

รวม - - - - 11 5,060,000 11 4,910,000 9 3,060,000 31 13,030,000 
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 บญัช ี  สรุปโครงการพ ัฒนา 

แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ.2561 – 2564 ) 

            องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ

ยุทธศาสตร ๑ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 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) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยทุธศาสตร๑ที ่5 การบรหิาร
จดัการบา๎นเมอืงทีด่ ีและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
9 
11 

 
 
 
 

1,870,000 
3,600,000 

 
 
 
 
8 
1 

 
 
 
 

1,850,000 
950,000 

 
 
 
 
7 
2 

 
 
 
 

1,820,000 
1,450,000 

 
 
 
 

24 
14 

 
 
 
 

5,540,738 
6,000,000 

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
5.2 แผนงานเคหะชุมชน
,อุตสาหกรรม และการโยธา   

ฯลฯ 
รวม - - - - 20 5,470,000 9 2,800,000 9 3,270,000 38 11,540,000 

รวมท ั้งสิน้ - - - - 331 221,617,981 238 218,553,243 167 123,585,220 736 563,756,444 

แบบ ผ. 01 
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2. บัญชโีครงการพฒันาทอ๎งถิน่ 

       รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 
              แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
                            องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

 ยทุธศาสตร๑จงัหวัด    ยุทธศาสตร๑ท่ี 1   กลยุทธ๑ท่ี    3     ยุทธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ท่ี  1   แนวทางการพัฒนา  ท่ี 3  
 ยทุธศาตร๑ที่  1.  ดา๎นโครงสร๎างพื้นฐาน   1.1 กลยทุธ๑พัฒนาระบบเส๎นทางคมนาคมเพือ่การสัญจรและขนสงํ 
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา (    161  ) 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

1 โครงการกํอสร๎าง ถนน.คสล. 

บ๎านสงเปลือย ม.1  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

กว๎าง 5  เมตร  ยาว   
200  เมตร   

- - - 560,000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง   

ม.1 บ๎านนายผวิ คุโส  -    

เสาโทรศัพท๑   

  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทาง  200  เมตร - - - 15000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

3 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 

ม.1 แยกบา๎นนายประสบ  

คนชม  - นานายเรืองศักดิ์  

พลศิลา     

               

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทาง  500  เมตร 

กว๎าง 4 ม. 
- - - 100,000 - ร๎อยละของประชาชน

ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

4 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง   

ม. 1 บ๎านนพคุณค๎าไม๎ - ล า

ห๎วยเด่ือ 

  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทาง  500  เมตร - - - - 250,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
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ที่ 
 

โครงการ วัตถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผาํนมา ตัวชี้วดั    (KPI) ผลที่คาดวําจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561 2562   2563  2564  2565 

5 โครงการปรับปรุง ถนน 
ลูกรัง. ม.1 แยกบ๎านนาย
ประสบ  คนชม –  
โนนส๎มโฮง 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร อัดบด 

ยาว 600 ม.กว๎าง 3 ม. - - 80,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

6 โครงการกํอสร๎าง ถนน 
คสล. ม. 1 คอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านนายไฉน  พรหม
สิทธิ์ – สร๎างแซง 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 150 ม. กว๎าง 4 ม.    - - 319,800 - - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

7 โครงการปรับปรุง ถนน 
ลูกรัง ม. 1 บ๎านนายผิว 
คุโณ – บ๎านนางจันทร๑  
เทียงโคตร 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร อัดบด 

ยาว 160 ม.   
กว๎าง 4 ม.   

- - - 30,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

8 โครงการขยายไหลํทาง
สองข๎างทาง ม.1 ถนน
หนองนาค าวังหน๎าผา จาก
ปากทางเข๎าบ๎านสงเปลือย
ถึงล าห๎วยเดื่อ  
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 250 ม. กว๎างข๎าง
ละ1 ม.    

- - 280,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

9 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง 

ม.1 จุดเร่ิมต๎นสวนนายไฉน   

พรหมสิทธิ์  -  ฟาร๑มหมูบ๎าน

สี่แจ   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ระยะทาง  700  เมตร - - - - 300,000 ร๎อยละของ
ประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

   -69- 



 
 

       รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 
              แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
                            องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

 ยทุธศาสตร๑จงัหวัด    ยุทธศาสตร๑ท่ี 1   กลยุทธ๑ท่ี   3     ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ท่ี  1   แนวทางการพัฒนา  ท่ี 3  
 ยทุธศาตร๑ที่  1.  ดา๎นโครงสร๎างพื้นฐาน   1.1 กลยทุธ๑พัฒนาระบบเส๎นทางคมนาคมเพือ่การสัญจรและขนสงํ 
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา   (   161   ) 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

10 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.

ม.2 จากวัดจันทร๑ประสิทธิ ์– 

ศูนย๑สัมมาชีพชุมชน  

  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

กว๎าง 4.00 ม ระยะทาง  
500  เมตร 

- - 1,066,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

11 โครงการกํอสร๎างถนน ลูกรัง  

ม.2 นานางสิ พรมโท – ทาง

แยกบา๎นโนนสวรรค๑  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทาง  3  กม. - - - - 200,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

12 โครงการกํอสร๎างถนนคันดิน   

ม.2 นานายปรีชา  พุทธชน – 

นานายโกมินทร๑  โยธาวงค๑   

 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทาง  1,500  เมตร - - - - 500,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

13 โครงการกํอสร๎าง ถนน 
คสล. ม. 2 ซอยประชา
รํวมใจ จากบ๎านนางกองมี 
– สุดซอย 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ยาว 15 ม. 
กว๎าง 3  ม. 

- - 25,200 - - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

14 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.  
ม.2  ซอยบ๎านยายพิณ  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ยาว 10 ม. 
กว๎าง 4  ม. 

- - 24,000 24,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 

-70- 



 
 

 
ยทุธศาสตร๑จงัหวัด    ยุทธศาสตร๑ท่ี 1   กลยุทธ๑ท่ี    3     ยุทธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ท่ี  1   แนวทางการพัฒนา  ท่ี 3  

 ยทุธศาตร๑ที่  1.  ดา๎นโครงสร๎างพื้นฐาน    1.1 กลยุทธ๑พัฒนาระบบเส๎นทางคมนาคมเพือ่การสญัจรและขนสงํ 
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา (     ) 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่าํนมา ตวัชีว้ดั    (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561   2562   2563  2564  2565 

15 โครงการกํอสร๎างถนน คสล 
 ม.2  ซอยบ๎านยายกองมี 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ยาว 15  ม. 
กว๎าง 3  ม. 

- - 27,000 27,000 - ร๎อยละของประชาชน
ท่ีใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

16 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 
ม.2  หนองน้ ากิน  - 
บ๎านโคกสวําง 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ยาว 3000 ม. 
กว๎าง 5 ม. 

- - 6,000,000 6,000,000 - ร๎อยละของประชาชน
ท่ีใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

  กองชําง 

17 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. ม. 
2 ซอยสมประสงค๑จากบ๎านนาง
พิณ กิจินดา – จนสุดซอย 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ยาว 15 ม. 
กว๎าง 3  ม. 

- - - 25,200 - ร๎อยละของประชาชน
ท่ีใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

18 โครงการซํอมแซมถนน คสล.  
ม.3  รอบหมูํบ๎าน - เส๎นบ๎าน
นายสมพร   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ยาว 100 ม. 
กว๎าง 5 ม. 

- - 300,000 300,000 - ร๎อยละของประชาชน
ท่ีใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

19 โครงการซํอมแซม 
ถนนลูกรัง ม.3 ล าห๎วย 
สามพาด-ห๎วยค าบาก 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

1000  ม. - - 500,000 500,000 - ร๎อยละของประชาชน
ท่ีใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

20 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง   
ม .3 ข๎างโรงเรียน-หนองผึ้งโด ํ       

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

1500  ม. - - 150,000 150,000 - ร๎อยละของประชาชน
ท่ีใชเ๎ส๎น 
ทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

21 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง ม.3 
บ๎านเหลํากล๎วย – โคกสวําง  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ยาว 2,500 ม. 
กว๎าง 4 ม. 

- 
 

- 500,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ท่ีใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

 
กองชําง 

                                                                                                                                                          

แบบ ผ. 02 
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โครงการ วัตถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผาํนมา ตัวชี้วดั    (KPI) ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ 

  2561 2562   2563   2564  2565    
22 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 

ภายในหมูํ 3  
เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

( ถนนรอบหมูํบ๎าน 
 1กม. ) 

- - 2,700,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

23 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง เส๎นรอบ
นอกหมูํบ๎านหมูํ 3   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

( 700 ม. ) - - 100,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

24 โครงการซํอมแซมคันทางล าห๎วยสาม
พาด  ม.3   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

( 3000 ม. ) - - 2,000,000 2,000,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง  
 
 
 

25 โครงการกํอสร๎างถนน คสล./ 

ถนนลาดยาง ม.3 บา๎นเหลํากล๎วย-บ๎าน

โคกสวําง  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทาง  3000  เมตร  

กว๎าง 4-6  เมตร 

- - - 10,000,000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

26 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.3  ซอย

บ๎านนายประยูร  ผิวแดง  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 
 

ระยะทาง   300-400  

เมตร  กว๎าง  4  เมตร 

- - - 880,000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

27 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล.ม.3  บ๎าน

นายประสาน     บุญสิทธ ิ– นายร าพันธ๑ 

ศรีชา              

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 
 

ระยะทาง  30  เมตร   

กว๎าง  3.4  เมตร 

- - - 561,100 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

28 โครงการซํอมแซม ถนนลาดยาง ม.3  

บ๎านเหลํากลว๎ย-บ๎านทอนกลาง     

 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทาง  770  เมตร   

กว๎าง 4  เมตร 

- - - - 1,520,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
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29 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  ม.3 
หลําหล๎วย – หนองผึ้งโดํ  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 2 ก. ม.กว๎าง 5 
ม. 
 

- - 500,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

 
กองชําง 

30 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  ม.3 ถนน
เส๎นภายในหมูํบา๎น - หว๎ยสามพาด 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ยาว 1ก.ม. 
กว๎าง 4 ม. 

- - - 180,000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

 
กองชําง 

31 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  ม.3 ถนน
เส๎นภายในหมูํบา๎น  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ยาว 5,000 ม.กว๎าง 4 
ม. 
 

- - - 500,000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

 
กองชําง 

32 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.3 
ถนนเส๎นภายในหมูํบ๎าน  -     ห๎วย
สามพาด 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 1ก.ม. 
กว๎าง 4 ม. 

- - - 180,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

 
กองชําง 

33 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.3 
ถนนเส๎นภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 5,000 ม.กว๎าง 4 
ม. 
 

- - - 500,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

 
กองชําง 

34 โครงการซํอมแซมถนน คสล.  ม.4  
เส๎นกลางหนองน้ า บ๎านนายโต ยืนยง 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 500 ม. 
กว๎าง 4 ม. 

- - 10,000 10,000         - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

35 โครงการซํอมแซมถนน คสล.  ม.4    
เส๎นกลางหนองน้ าบ๎านนางทองเลื่อน 
บุตตะโยธี 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

.ยาว 500 ม. 
กว๎าง 4 ม. 

- - 10,000 10,000         - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

36 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.4  สาย

ข๎างวัดโสภนารามบ๎านโนนขี้เหลก็และ

ข๎างบ๎านนางบัวเรียน  ละโคตร 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร  ยาว 85  

เมตร   
- - 174,000 - - ร๎อยละของประชาชน

ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
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37 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง ม.4 

เช่ือมตํอต าบลเสอเพลอ-ต าบลผาสุก เร่ิม

ทางสามแยก  นานางทองใบ  ค าสํง –   

คลองห๎วยน้ าเด่ือ  ติดนานายหน ู ไชย

ปัญญา       

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

กว๎าง 7  เมตร  ยาว  

300  เมตร 

- - 150,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

38 โครงการกํอสร๎างถนน  คสล. ม.4 เช่ือม

ระหวําง บา๎นโนนขี้เหลก็-โนนผาสุก  

จากสามแยก หมอว-ีวัดบ๎านโนนผาสุก  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

    กวา๎ง  5  เมตร   
ยาว  200  เมตร 

- - 560,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

39 โครงการซํอมแซมถนน คสล. ม.4 
เส๎นซอยวัดโสภณาราม 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 10 ม. 
กว๎าง 6 ม. 

- - 33,600 - - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

40 โครงการซํอมแซมถนน คสล. ม.4 
เส๎นหน๎าบ๎านสาคร แสงยศ  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 10 ม. 
กว๎าง 6 ม. 

 

- - 33,600 - - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง  
 
 
 

41 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. ม. 4 
ระหวํางสามแยกบ๎านนางปานชนก บุต
ตะโยธ ีเช่ือมตํอระหวําง อบต.ผาสุก  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ยาว 300 ม. 
กว๎าง 5 ม. 

- - - - 840,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง  
 
 
 

42 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.5 ซอย
บ๎านนายจันสอง บัวชะงัก             

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

 ยาว 40 ม. 
กว๎าง 3.50  ม. 

- - 84,000 84,000       - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 
 
 
 

43 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง ม.5 บ๎าน
ทองอิทร๑ – ต าบลทับกุง         อ.หนอง
แสง 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ยาว 2,000  ม. 
กว๎าง 5 ม. 

- - 4,500,000 4,500,000  ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
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44 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังม. 5  - ม.13

พร๎อมวางทํอระบายน้ า คสล.อัดแรง สี่

แยกถนนเชื่อม ม. 5 กับ ม.13 บา๎นทอง

อินทร๑ โดยวางทํอ คศล.อัดแรง ชั้น3  

 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

วางทํอ คศล.อัดแรงชั้น 

3 ขนาด Ø1.00 ม. 

จ านวน 334 ทํอน และ

บํอพัก ขนาด Ø1.00 ม. 

จ านวน 36 บํอ ถมดิน 

จ านวน 400 ลบม. 

พร๎อมบดอัด กอํสร๎าง

ถนน คสล. ขนาด กว๎าง 

4 ม. ยาว 200 ม. หนา 

0.15 ม.หรือกํอสร๎าง 

ถนน คสล. พื้นที่ผิว

จราจรไมํน๎อยกวํา 800 

ตรม.  

 

- - 1,720,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

45 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.5 ภายใน

หมูํบ๎าน   บา๎น นายเดช เหง๎าพรหมมิ

นทร๑      

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

กว๎าง 2  เมตร  ยาว  

25  เมตร  หนา  0.15   

เมตร 

- - - 27,500 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

46 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. ม. 5 
ภายในหมูบํ๎านซอยบ๎านนายฉลอง พันธ๑
สาง 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 
 

 ยาว 30  ม. 
กว๎าง 2.50 ม. 

- - 42,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

 

47 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. ม. 5 
ภายในหมูบํ๎านซอยบ๎านนายประเวช 
เหง๎าพรหมมินทร๑ 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ยาว 40 ม. 
กว๎าง 2 ม. 

- - 44,800 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

 

48 โครงการกํอสร๎าง ถนนลูกรัง ถนนเชื่อม 
ม.5,ม.13 ไปห๎วยสามพาด พร๎อมวางทํอ 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

( กวา๎ง 6  ม. 
ยาว  500  ม.) 

- - 450,000 450,000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 
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49 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. ม. 5 บ๎าน
นายสี ศรีจันทรา – ห๎วยสามพาด 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 
 

 ยาว 50  ม. 
กว๎าง 4 ม. 

- - 112,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

 

50 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง ม.5  นาย
ดวงปี จันทะมา – ห๎วยสามพาด 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 
 

 ยาว 600  ม. 
กว๎าง 5 ม. 

- - 400,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

 

51 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
 ม.6 ภายในหมูํบ๎าน –          ห๎วย
สามพาด  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 
 

 ยาว 100  ม. 
กว๎าง 4 ม. 

- - 240,000 240,000         - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

52 โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามห๎วย
โปรํง หิน เหล็ก ไฟ  ม.6   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 14 ม. 
กว๎าง 8 ม. 

- - 1,050,000 1,050,000        - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

53 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ม.6 จาก

หน๎าบ๎านพํอเหมือน  สุริยะจันทร๑ –ไร ํ

นางสมจิตร อุดชิน   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทาง  ยาว 

ประมาณ  400 เมตร 

กว๎าง  5  เมตร  หนา  

0.15  เมตร 

 

- - 1,100,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

54 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ม.6 ข๎างวัด

บ๎านสวนมอญ ซ่ึงตํอจากของเดิม-บ๎าน

นายประวิทย๑  คํายใส   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ประมาณ  300  เมตร  
กว๎าง 4  เมตร  หนา  

0.15 

- - 660,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

55 โครงการถนน คสล. ม.6 นายจ านวน  

อามาตร  -บ๎านวิลัย      กิ่งแก๎ว   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทาง  100  เมตร  

กว๎าง 3  เมตร   

   หนา  0.15  เมตร      

- - - 165,000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
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56 กํอสร๎างถนน คสล. ม.6 เช่ือมตํอระหวําง

บ๎านสวนมอญ –  บ๎านหนองหวา๎   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทางประมาณ  1 

กม.    กว๎าง 5 เมตร 

หนา  0.15  เมตร 

- - - 2,750,000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

57 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังม.6 ภายใน

หมูํบ๎าน สามแยกหมูํบา๎น-ห๎วยโปรํงหิน

เหล็กไฟ   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทางประมาณ  1 

กม.    กว๎าง 5-8  เมตร 

- - - 200,000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

58 โครงการกํอสร๎า ถนนลาดยาง ม.6

ภายในหมูบํ๎านวัดบ๎านสวนมอญ – สวน

ปุาทองอินทร๑   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทาง 1 กม. 

กว๎าง 6-8 เมตร 

- - - - 3,000,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

59 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง  ม.6 สาม

แยกบา๎นปูุบา๎น-ไรํนายค าดี  

 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทาง 100 เมตร  

กว๎าง 5-6 เมตร 

- - - - 200,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

60 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  บ๎านสวน
มอญ หมูํ 6 ไป วัดปาุบ๎านสวนมอญ   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ขนาดกวา๎ง 4.00-6.00 
เมตร ระยะทาง 1,500 
เมตร (ทั้งนี้ท าการ
ซํอมแซมตามแบบ 
อบต.เสอเพลอก าหนด) 

- - 100,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 
และสะดวกในการ
สัญจร 

กองชําง 
 

61 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง ม.6  จาก
บ๎านสวนมอญ – บ๎านหนองหว๎า 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

 ยาว 2 ก. ม. 
กว๎าง 6 ม. 

- - - 6,000,000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

62 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายใน
หมูํบ๎าน ม.6 (ชวํงถนนลาดยางสายหนอง
นาค า – วังหน๎าผา ) 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ยาว 100 ม. 
กว๎าง 6 ม. 

หนา0.15 ม. 

- - 348,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
 

63 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.7   
เส๎น รร.มัธยมเสอเพลอพิทยาคม-
บ๎านโนนสวรรค๑   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

( กว๎าง 5 ม. 
ยาว 2.5 กม. ) 

- - 7,500,000 -       - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 
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64 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.     ม.7  
โนนสวรรค๑ – บ๎านนาดี 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 4000 
กว๎าง 4  ม. 

- - 5,080,800 45,080,800          - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

65 โครงการลงหินลูกรัง ม.7 โนนสวรรค๑ 
– ทํุงหลักร๎อย 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 2,500 ม. 
กว๎าง 4  ม. 

- - - 450,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 
 

 

66 โครงการกํอสร๎างถนน 
ลาดยาง ม.7 โนนสวรรค๑            
 – บ๎านเสอเพลอ ม. 2 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 1,000 ม. 
กว๎าง 6  ม. 

- - - 2,000,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 
 

กองชําง 

67 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.7 

โรงเรียนเสอเพลอ          

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 ม. ยาว 

1,000 ม. 

- - 2,200,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

68 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.8   
บ๎านนางทองจันทร๑  พระพรหม – 
บ๎านนางเข็มทอง  พรหมทา  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 ม.  
 63  ม. 

- - 151,200 151,200         - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 
 

กองชําง 

69 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.8  
บ๎านนายหมุน  ศรีระวงษ๑ – บ๎านนาย
เบ๎าบุญรัตน๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 3 ม.  
36  ม. 

- - 64,800 64,800 - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 
 

กองชําง 

70 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง    ม.9 
เพื่อขนถํายผลผลิตการเกษตร บึง
สังข๑-หนองหญ๎าไทร  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

( กว๎าง 7 ม.  
ยาว 2000 ม. ) 

- - 500,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 
 

กองชําง 
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ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

71 โครงการขยายผิวจราจร 

ม.9    สี่แยกนางประเพ็ญ  

-สี่แยกบ๎านนายสมศักดิ์  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 ม.          ยาว 
400 ม. 

- - 880,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

72 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

ม.9  สี่แยกบ๎านนายล าดวน  

ดีงูเหลือม - จุดสามแยก

เช่ือมตํอ หมูํ16   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทาง 

ประมาณ 600  เมตร 

- - 880,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

73 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

ม.9 เช่ือมตํอ จากซอยสร๎าง

แก๎ว-บ๎านนายวิรัตน๑    

สุวรรณภักดี  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทาง 100 เมตร   - - - 275,000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

74 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  

ม.9  ปากซอย- หน๎าบา๎น

นายฉลาด  ศรีเหลําน๎อย   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ยาวประมาณ  150  เมตร - - - 412,500 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

75 โครงการกํอสร๎าง

ถนนลาดยาง  ม.9  บา๎นสง

เปลือย-ฝายน้ าล๎น ล าหว๎ยน้ า

ฆ๎อง  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทางประมาณ   

 6000  เมตร  

- - - - 18,000,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

76 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

ม.9 ข๎างตลาดนัดวันศุกร๑  -

ถนนข๎าง อบต.เดิม  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

ระยะทาง           

ประมาณ  300  เมตร 

- - - - 825,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
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77 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

ม.9 หน๎าบ๎านนายสมพร  

เหง๎าพรหมมินทร๑ – ถนน 

หมูํ9 เช่ือมตํอหมูํ   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ระยะทาง 

ประมาณ 200  เมตร 

- - - - 550,000 ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

78 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ม.9  บ๎านนายอดุลย๑ ผุยโส
ภา – นายประหยัด       
แดงสวา 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 150  ม. 
กว๎าง 3 ม. 

 

- - 252,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
 
 

79 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ม.9  บ๎านนางดาหวัน  ศรีชัย 
– ถึงพื้นที่สาธารณะตลาด
นัดวันศุกร๑   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 300  ม.กว๎าง 4 ม. 
 

- - 660,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
 
 

80 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
ม.9 เส๎นบึงสังข๑ –         
ห๎วยน้ าฆ๎อง 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 4  ก.ม.กวา๎ง 5 ม. 
 

- - 900,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
 
 

81 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
ม.9 เส๎นบึงสังข๑ – หนอง
หญ๎าไทร 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 2  ก.ม.กวา๎ง 5 ม. 
 

- - 450,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
 
 

82 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
ม.9 นานายอนงค๑        
เหง๎าพรหมมินทร๑  - หนอง
นาเกลี้ยง 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว1,500  ม.กว๎าง 5 ม. 
 

- - 337,500 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
 
 

83 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
ม.9 นาพํอวจิิตร ฤทธิ์วาปี – 
นานางสมจิตร พักส ี

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว1,500  ม.กว๎าง 5 ม. 
 

- - - - 337,500 ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
 
 

84 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง ม.9 จากหน๎า
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
ผํานโรงสีชุมชนถึงเขตติดตํอ
บ๎านโนนสวรรค๑  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ระยะทาง 3,000 ม. - - - - 9,000,000 ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
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ที่ 
 

โครงการ วัตถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผาํนมา ตัวชี้วดั    (KPI) ผลที่คาดวําจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564  2565 

85 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.10  
จากบา๎นนางพั้ว – โคกสวําง 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 
 

ยาว 5 กม.  
 กวา๎ง 5 ม. 

.- - 1,125,000 . - ร๎อยละของ
ประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

86 โครงการซํอมแซมถนน คสล.   
ม.10  จากแยกไปวัดปุาปานอุทิศ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

( ยาว 60 ม. ) - - 180,000 - - 
 

ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎น 
ทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

87 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.

10  หน๎าวัดปุาทองปาน – แยก

บ๎านโคกสวําง ต าบลหนองแสง   

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

ระยะทางยาว 

ประมาณ  800  เมตร  

กว๎าง  5  เมตร 

- - 2,200,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

88 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.

10 เส๎นทางจากวัดสามัคคีศรีสม

พร  - ฝุายโนนขมิ้นห๎วย       

สามพาด   

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

ระยะทาง ประมาณ 

1,300  เมตร  กว๎าง  

4  เมตร   

- - 2,860,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

89 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง ม.

10 เส๎นรอบวัดปุา ทองปานและ

แยกถนน คสล. บริเวณหน๎าบ๎าน

นางพั้ว  พรมราช   

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

ระยะทางยาว

ประมาณ  1800 

เมตร  กว๎าง 4  เมตร 

- - - 200,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
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90 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.10  
จากบา๎นนายศูนย๑ จันทร๑ลี – รอบๆ
วัดปุา      ปุานอุทิ 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 
 

ยาว 1 กม.  
 กวา๎ง 5 ม. 

- - - 225,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

91 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.11  

จากบา๎น นางส าเนยีง  หงส๑แสน   

ไปถึงสะพานข๎ามไปบ๎านหนองหวา๎   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว  1,300  เมตร   

กว๎าง  5  เมตร   หนา  

15  ซม. 

- - - 3,575,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

92 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.11  

จากถนนไปบา๎นหนองหว๎า ถึงถนน

ไปอ าเภอหนองแสง   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว  600  เมตร   

กว๎าง  5  เมตร   หนา  

15  ซม. 

- - - 150,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

93 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  ม.11 
ทางเข๎าวัดศิริชัยเจริญ  ไปหาศูนย๑
เด็กเล็ก     

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว  30  เมตร    
กว๎าง  5  เมตร   หนา  

15  ซม. 

- - - 49,500 - ร๎อยละของ
ประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

94 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม. 11 
บ๎านน๎อยวังหน๎าผา – หนองแสง
จากปากทางเข๎าไป 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 200 ม. 
กว๎าง 4 ม. 

- - 36,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
 
 

95 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.12 
ทางไปห๎วยเด่ือจากบา๎นนายพงษ๑
ประสาน พรหมสิทธิ์ – ล าหว๎ย 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 250 ม. 
กว๎าง 4 ม. 

- - 45,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
 
 

96 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.12   
เส๎นรอบบ๎าน  จากทางด า  ถึงท๎าย
บ๎าน บา๎นนายธนศักดิ์   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง  5  เมตร  ยาว  
1,054  เมตร 

- - 2,898,500 - - ร๎อยละของ
ประชาชนที่ใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
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97 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ม.12     จากบ๎านนาง
กตัญชลี  ชวนละคร  ถึงถนน
ตัดใหมํ   
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

กว๎าง  4  เมตร   ยาว  90  
เมตร   

- - 198,500 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

98 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
ม.12  จากบา๎นนายอรรค
สิทธิ์   ชินจักร  ถึงถนน   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

กว๎าง  4  เมตร  
 ยาว  105  เมตร    

- - 231,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

99 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง 
ม.12   จากบ๎านนายนาวา  
สีเขียว  ถึงบ๎านนายกิติศักดิ ์    
จันทรนา   

 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

กว๎าง  4  เมตร  ยาว  
500  เมตร   

- - 200,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

100 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง 
ม.12    จากบา๎นนายพงษ๑
ประสาน  พรหมสิทธิ ์ ถึง
บล็อก    คอนเวิร๑ส 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

กว๎าง  4  เมตร  ยาว 500  
เมตร 

- - - 150,000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

101 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ม.12   จากบ๎านนายวันดี  
ค าทองเที่ยง  ถึงถนนใหมํ    

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

ใหมํ   กวา๎ง  4  เมตร  
 ยาว  90  เมตร    

- - - 198,000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

102 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ม.12    จากบา๎นนางกนก
นาฏ  ธรรมโหร  ถึงบ๎านนาย
โอวาส      สีมาตย๑   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

กว๎าง  4  เมตร         
ยาว  100  เมตร       

- - - 220,000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

103 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
ม.12  จากบา๎นนายธวัชชัย  
ชวนละคร  ถึงถนนใหมํ   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

กว๎าง  4  เมตร  
 ยาว  126  เมตร   

- - - 227,200 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
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104 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ม.12 เชื่อมตํอจากที่เกาํถึง
ล าห๎วย 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

กว๎าง  6  เมตร  
 ยาว  150 เมตร   

- - - - 495,000 

 

ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

105 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ม.12   จากบ๎านนางล๎วน  
ศรีเพชร  ถึงบ๎านนายกมล  
ศรีเพชร  
  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

กว๎าง  4  เมตร  ยาว  
100  เมตร   

- - - 220,000 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

106 โครงการขยายไหลํทางข๎าง 
ม.13  จากบา๎นนายสุรพล  
รัตนรองใต๎  ถึงบ๎านนาย
ประครองศักดิ์  เย็นสนิท   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

ขยายไหลํทางข๎างละ 50 
ซม.  ระยะทางประมาณ  
100  เมตร 

- - 55,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

107 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
ม.13 ซอยบ๎านนายอ าพร  
แพนสมบัติ ถึง บา๎นนาย
ชาติ  แพนสมบัติ   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

ระยะทางประมาณ      
50  เมตร    

- - 137,500 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

108 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ม.13ซอยบบ๎านนายทองค า  
เสนาราช  ถึง บา๎นนางภกัดี  
ไชยวรรณ    

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

ระยะทางประมาณ      
30  เมตร 

- - - 82,500 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

109 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ม.13 ซอยบ๎านนางอรวรรณ  
ค าบึงกลางถึง บ๎านนาย
สมชาติ  สาริโท   
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

โท   ระยะทางประมาณ  
70  เมตร 

- - - 192,500 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

110 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.   
ม.13 ซอยบ๎านนางสุนา  ศรี
เชียงสา ถึง บ๎านนายวิทยา  
จันทร๑โฮง   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

ระยะทางประมาณ      
30  เมตร 

- - - 82,500 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

-84- 



 
 

111 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ม.13 ซอยบ๎านนายทองค า  
พรมมีบุตร ถึง บ๎านนาย
แสวง  พิมพ๑สร 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

ระยะทางประมาณ      
70  เมตร 

- - - 192,500 - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

112 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ม.13 ซอยบ๎านนายค าจันทร๑  
อันศิริ  ถึง บ๎านนางวัลย๑
ทอง  รายเจริญ  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

ระยะทางประมาณ      
31  เมตร 

- - - - 85,250 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

113 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ม.13 ซอยบ๎านนายสุเนตร 
วังหอม ถึง บา๎นนางบวั  
อันศิริ      

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

ระยะทางประมาณ       
60  เมตร 

- - - - 165,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

114 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ม.13 ซอยบ๎านนายพรหม  
แพนสมบัติ ถึง บา๎นนาย
ถาวร  รามสีดา  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

ระยะทางประมาณ       
80  เมตร 

- - - - 220,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

115 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ม.13 ระหวําบา๎นนางเพชร
สมัย  ศรีบุรัมย๑ – ไรํนายหนู
พันธ๑ มังคละแสน 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

ระยะทางประมาณ       
800  เมตร 

กว๎าง 4 เมตร 

- - - - 1,760,000 

 

ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

116 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.   
ม.14  ภายในซอยเจ็ดพี่น๎อง 
จากบา๎นนางพนมพร นา
โสม – สนั่น บุตรจินดา 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจร 

กว๎าง  3  เมตร         
ยาว  120  เมตร    

- - 198,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

117 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.

ม.15     บ๎านนายสุรศักดิ์  

 จันขันตี - ถนนเล่ียงหมูํบ๎าน   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

กว๎าง 3 เมตร         

ระยะทาง  

60 เมตร 

- - 95,940 - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

118 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรัง    ม.16  ทางแยกสี่
แจ-นานายอาคม  ดีช๎อน   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
สัญจร 

( กว๎าง 4.50  ม.   
ยาว 2,000  ม. ) 

- - 1,750,000 - - 
 

ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎เส๎น 
ทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
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119 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  ม.16   

บ๎านนางบังอร  ทาศักดิ์ -บ๎านนายปั่น 

พรหมสิทธิ ์ 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 

70 เมตร 

- - 115,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

120 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง    ม.16   

เส๎นหน๎าบ๎านนายบุญมี  คุณกันหา  ถึง

บ๎านนางแดง  สัสดี   

 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 เมตร  

ยาว 75 เมตร  

- - 15,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

121 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  เส๎นจาก

ม.16 ศาลาประชาคม – ซอยก านัน

เล้ียวขวา ไปถนนค๎ุมคชสาร ถึงบ๎าน

อาจารย๑วนิดา  ศรีค าหาญ   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 6  เมตร ยาว 
900 เมตร   

- - 2,970,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

122 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.16 

จากบล็อกคอนเวิร๑ส-นานายอภิศักดิ ์ 

พรมโท   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 3 เมตร ยาว  

2,000 เมตร   

 

- - - 100,000 - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

123 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.16 

เส๎นจากนานายสมคิด บุตตะกุล –นา 

นางสุพัฒตรา  ประทุมศรี และนาย

อาคม ดีซ๎อน   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร  

- - - 300,000 - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

124 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.16     

เพื่อการเกษตรจากนานาย สงคราม  

เหง๎าพรหมมินทร๑  -นานายขันตี  ตานุ

ชนม๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  

- - - 200,000 - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

125 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.   ม.16    

เส๎นจากบ๎านนายสวน  สวุรรณศรี - 

แยกนา อาจารย๑นิพล  หยุ๎นไทสงค๑   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 6 เมตร  

ยาว 300 เมตร  

- - - - 990,000 ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
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126 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง ม.16    

เส๎นจากบ๎านนายสมคิด  บุตตะกุล ถึง

บล็อกคอนเวิร๑ลห๎วยน้ าฆ๎อง   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 8 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

 

- - - - 444,000 ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

127 โครงการถนนลาดยาง ม.16  รอบ 

หมูํบ๎าน  จากสามแยกบา๎นสงเปลือยสี่

แจ - หมูํ 9 หอปูุตา   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง  8 เมตร   

 ยาว 1,800 เมตร 

- -   7,992,000 ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

128 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. ม.16 
ศาลาประชาคม ม.16  -  บ๎านนาง
ดารา บุญหลา๎  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 300 ม. 
กว๎าง 4 ม. 

- - 672,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
 
 

129 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.16 
จากโค๎งบ๎านสี่แจ – ห๎วยน้ าฆอ๎ง 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 100  ม. 
กว๎าง 4 ม. 

- - 18,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
 
 

130 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.16 
จากหลังวัดใหมํสงเปลือย – ทางแยก
ไปฟาร๑มโคนม 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 800 ม. 
กว๎าง 5 ม. 

- - 180,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
 
 

131 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.16 
ทางแยกไปสี่แจเขา๎ฟาร๑มโคนมนายอภิ
ศักดิ์  พรมโท – บ๎านนายอรุณ  หัดสิม 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 500 ม. 
กว๎าง 5 ม. 

- - 112,500 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
 
 

132 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. ม.16 
จากบา๎นนายปั่น พรหมสิทธิ์ – บ๎าน
นางบังอร  ทาศักดิ ์

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 100  ม. 
กว๎าง 4 ม. 

- - -   224,000   - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
 
 

133 ยกระดับกอํสร๎างถนนลูกรัง ม.16 จาก
วัดใหมํสงเปลือย – หนองยาง – ล า
ห๎วยน้ าฆ๎อง 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 120  ม. 
กว๎าง 8 ม. 

- - -   43,200   - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
 
 

134 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.17 
บ๎านนายสมศักดิ ์ – ล าหว๎ย 
หนองแดง 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 135 ม. 
กว๎าง 4 ม. 

- - 18,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
 
 

135 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. ม.17 
จากปากซอยบ๎านนางกาญจนา  
อามาตร  – บ๎านนายแดง  หัสกัน 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 50 ม. 
กว๎าง 3.5 ม. 

- - 96,250 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
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136  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.17           

จากสามแยกวัดสุวรรณาราม ถึงบ๎าน

นายบุญล้ า  นวลบุญมา   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 5 ม.       

 ยาว 160 ม. 

- - 444,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

137 โครงการปรับปรุงถนน ม.17 พร๎อม

กํอสร๎างถนน คสล. จากหนอง

น้ าประปา ไปฝายน้ าล๎น   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 ม.  

ยาว 135 ม. 

- - 300,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

138 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.17            

จากบา๎นนายสุดใจ  จันทะชุม ไปบา๎น 

นายไป พรมลี   

 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 3.5 ม.  
ยาว 45 ม. 

- - - 86,625 - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

139 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.    ม.17        

จากบา๎นนายสาคร  ชินบุตร ไป บ๎าน

นางเตือนใจ   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 3.5 ม.  
ยาว 27 ม.   

- - - - 51,975 ร๎อยละของประชาชนที่

ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

140 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  ม.17  

จากบา๎นนางสมควร ชาภูวงษ๑ ไปบ๎าน 

นายวิชยั  พรมลี   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 ม. 

ยาว 100 ม. 

- - - - 220,000 ร๎อยละของประชาชนที่

ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

141 ซํอมแซมถนน คสล. ม.17   บริเวณ

หน๎าบ๎าน นายมนูญ  สวุรรณโคตร    

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ซํอมแซมถนน คสล. - - - - 200,000 ร๎อยละของประชาชนที่

ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

142  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.18

จากบา๎นนายนิวัติ  ขันติประกอบถึง

หน๎าบ๎านนายพัน  สิงหาบุตร  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 5.00 ม.  
ยาว  90.00 ม. 

- - - 247,500 - ร๎อยละของประชาชนที่

ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

143 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.18 

จากสี่แยกบา๎นนางบัว  รัตนวงศ๑ ถึง 

สะพานข๎ามล าหว๎ยหนองแดง   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 5.00 ม.   
ยาว  1,229 ม. 

- - - 3,379,750 - ร๎อยละของประชาชนที่

ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
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144  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.18

จากถนนซอยศาลาประชาคม ถึง

หน๎าบ๎านนางค าผล  หมีเหมือยโลด  

 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 4.00 ม.  
 ยาว  21.00 ม. 

- - - - 46,200 ร๎อยละของประชาชน
ท่ีใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

145  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.18  

ถนนเส๎นหลังวัดศริชัยเจริญ ถึงฝาย

ข๎ามล าห๎วยสาม 

 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 4.00 ม.  
ยาว  1,200  ม. 

- - - - 2,640,000 ร๎อยละของประชาชน
ท่ีใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

146 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังรอบบึง
สังข๑ม.19 ( แยกถนนสงเปลือย-โคก
สวําง-นานายวิจิตร ฤทธิ์วาปี   
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

( ระยะทาง
ประมาณ  500 ม.  

- - 
 

300,000 - - 
 

ร๎อยละของประชาชน
ท่ีใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

147 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. ม.19 
จากศาลาประชาคม ม.19  – บ๎าน
นายประยูร  เหง๎าพรหมมินทร๑ 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 100 ม. 
กว๎าง 4  ม. 

- - 224,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ท่ีใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

148 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.19  
ตั้งแตํแยกถนน หนองนาค า วังหน๎า
ผา  เยื่องกับ อบต.เสอแพลอ – 
โนนสองร๎อยไรํ 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 2 ก. ม. 
กว๎าง 3  ม. 

- - 270,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ท่ีใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

149 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังเส๎นบึง
สังข๑ ม.19  จากพื้นท่ีนานายแปลง  
ใจอํอน – นานายวิจิตร ฤทธิ์วาปี 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ยาว 300. ม. 
กว๎าง 3  ม. 

-  40,500 - - ร๎อยละของประชาชน
ท่ีใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 

150 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.19  
เส๎นไปหนองผักปอด จากแยก
ถนนลาดยางหนองนาค า –  วังหน๎า
ผา ไปถึงโนน 200ไรํ 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

3  กม. - - 750,000 750,000 - ร๎อยละของประชาชน
ท่ีใช๎เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองชําง 
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151 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง ม.19 
เส๎นวัดโนนพระ  จากบล็อกคอนเวิร๑ด  
ไปถึงสามแยกไปอ าเภอหนองแสง 
และถึงถนนสายหนองนาค า-วังหน๎าผา    

  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กํอสร๎างถนนลาดยาง - - 1,000,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

152 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง ม.19 เส๎น
ไปหนองผักปอด  จากแยกลาดยาง
เส๎นหนองนาค า-วังหน๎าผา ไปจนถึง
โนน  200  ไรํ  

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง  4  เมตร   
ยาวประมาณ  
 2,000  เมตร   

- - 500,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

153 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง ม.19  
รอบบึงสังข๑ จากนานายแปลง  ใจอํอน  
ถึงนานายวิจิตร  ฤทธิว์าป ี   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง  4  เมตร   
ระยะทางยาว

ประมาณ  
 400  เมตร   

 

- - 500,000 - - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

154 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.19   
จากบา๎นเลขที่120 นายสันทัด  แกว๎
เจริญ  ถึงบ๎านเลขที่ 46 นายสุพจน๑  
จันทรนา   
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง  3  เมตร   
ยาวประมาณ  70   

- - - 115,500 - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

155 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.19  
จากบา๎นนางเหวย  แสงกล๎า  ถึง-บ๎าน        
นางอ าพันธ๑  ยนต๑จอหอ   
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 3  เมตร   
ยาว  30  เมตร   

- - - 49,500 - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

156 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  ม.19  
จากบา๎น นายยนต๑  หัดสิม - นางอวย
พร     แก๎วบญุเรือง     

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 3  เมตร   
ยาว  70  เมตร   

- - - 115,500 - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

157 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.19   
จากศาลาประชาคม หมูที่ 19  ถึง
บ๎านเลขที่  72  นายประยูร        
เหง๎าพรหมมินทร๑     

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 4  เมตร   
ยาว  80  เมตร    

 

- - - 176,000 - ร๎อยละของประชาชนที่
ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
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158 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม.19  

จากบา๎นนางพันธ๑พาพร  แก๎วเจริญ   -

บ๎านนางกล๎วย  สอนชา   

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 4  ม. ยาว  
200  ม.  

- - - - 440,000 ร๎อยละของประชาชนที่

ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

159 โครงการปรับปรุงไหลํทาง

ถนนลาดยางสายหนองนาค า –วังหน๎า

ผา เสริม Asphaltic Concrete ไหลํ

ทางถนนลาดยาง 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 0.50 -1.00  ม. 
ระยะทางยาว  

5,000  ม.  

- - 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ร๎อยละของประชาชนที่

ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

160 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย

บ๎านเสอเพลอ ม.2-  บ๎านโนนสวรรค๑  

ม.7 เสริม Asphaltic Concrete 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 5  ม.  
ระยะทางยาว   

1,325  ม.  

- - 1,740,000 1,740,000 1,740,000 ร๎อยละของประชาชนที่

ใช๎เส๎นทางสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 

161 โครงการจัดซ้ือยางมะตอย 

 
เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 
 

พื้นท่ีต าบลเสอ
เพลอ 

- - 300,000 300,000 - 
 

ร๎อยละของถนนที่ได๎
ซํอมแซมเพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก 

กองชําง 
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        รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 

                   แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

                                                       องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่ 1   กลยุทธ๑ที ่   3     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1   แนวทางการพัฒนา  ที ่3  
ยทุธศาตร๑ที ่ 1.  ดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน     1.2  กลยทุธ๑พฒันาระบบระบายน้ า  

             1.1 แผนงาน   อตุสาหกรรมและการโยธา ( 110  ) 
ที ่
 

โครงการ 
  

วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่าํนมา ตวัชีว้ดั    (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า   
พร๎อมฝาปิด ม.1 จากศาลา
ประชาคม  – บ๎านนายประสบ  
คมชนม๑   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 
 

(190  ม. )  
 กวา๎ง 0.40x0.40 ม. 

 

- - - 475,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า
พร๎อมฝาปิด ม.1 จากบา๎นนาย
บุญเรือง  บุญหล๎า  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

( 200 ม. ) 
กว๎าง0.40x0.40 ม. 

- - - 500,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี  
 

กองชําง 

3 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 
พร๎อมฝาปิด  ม.1 จากสมบัติ 
คุโณ – บ๎านนางศรีนวล  ตานุ
ชนม๑  
   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

200  ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

- - - 500,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

4 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 
พร๎อมฝาปิด ม.1 จากนาง
กุหลาบ แกว๎เจริญ  – บ๎านนาย
อภิชาติ  สุวรรณภักด ี   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

 (120 ม.  ) 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

- - - - 300,000 ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

 
         

แบบ ผ. 02 
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       รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 

            แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
                            องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่ 1   กลยุทธ๑ที ่   3     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1   แนวทางการพัฒนา  ที ่3  
ยทุธศาตร๑ที ่ 1.  ดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน     1.2  กลยทุธ๑พฒันาระบบระบายน้ า  

             1.1 แผนงาน   อตุสาหกรรมและการโยธา (  110 ) 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

5  โครงการซํอมแซมรํองระบายน้ า 

พร๎อมฝาปิด ม.1 บา๎นนางพานลอง  

อินทร๑สอน – หน๎าบ๎านนางประสิทธิ  

เหง๎าพรหมมินทร๑  

 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิ 
ภาพการระบายน้ า 
 

ขนาด 213 เมตร - - 200,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

6 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 

คสล. พร๎อมฝาปิด ม.1 บ๎านหมอ

กุหลาบ  แก๎วเจริญ – บ๎านนางเพ็ง         

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม

ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้ า 

ระยะทาง  110  เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 264,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

7 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 

คสล. พร๎อมฝาปิด ม.1 บ๎านนายบุญ  

เร่ืองบุญหล๎า – หน๎าโรงเรียนเกํา  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม

ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้ า 

ระยะทาง  240  เมตร
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 576,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

8 .โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 

คสล.พร๎อมฝาปิด ม.1บ๎าน 

นางทิภาภรณ๑  โคตรบึงแก –  

บ๎านนายประสม คนชม   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวม

ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้ า 

ระยะทาง  240  เมตร
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 576,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 
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       รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 
              แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
                            องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

 ยทุธศาสตร๑จงัหวัด    ยุทธศาสตร๑ท่ี 1   กลยุทธ๑ท่ี    3     ยุทธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ท่ี  1   แนวทางการพัฒนา  ท่ี 3  
 ยทุธศาตร๑ที่  1.  ดา๎นโครงสร๎างพื้นฐาน    กลยุทธ๑พฒันาระบบเสน๎ทางคมนาคมเพือ่การสญัจรและขนสงํ 
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา (  110    ) 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

9 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย

น้ า คสล.พร๎อมฝาปิด ม.1

หน๎าบ๎านนางเกสร หาพรหม-

บ๎านนางศรีนวล ตานุชนม๑   

 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ า 

ระยะทาง  250  เมตร
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - - 600,000 - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

10 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย

น้ า คสล.พร๎อมฝาปิด ม.1

บ๎านนางลอง  เหง๎าพรหมมิ

นทร๑  -บ๎านนางจันทร๑  เพญ็

ขวาล าธาร  

 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ า 

ระยะทาง  211  เมตร 
ขนาด 0.20x0.20 เมตร 

- - - - 506,400 ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

11 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าพร๎อมฝาปิด ม.2 จากนาย
สวาท พรหมสิทธิ์  – บ๎าน
นางบัวกี  รภากุล 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํมขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ า 

(350 ม. ) 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

- -. 875,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 
 
 

12 โครงการกํอสร๎างบล็อกคอน

เวิร๑ส ม. 2 ทดแทนทํอน้ าเกํา

ที่ช ารุด  

 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ า 

กํอสร๎างบล็อกคอนเวิร๑ส - - - - 500,000 ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 
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ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่ 1   กลยุทธ๑ที ่   3     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1   แนวทางการพัฒนา  ที ่3  
ยทุธศาตร๑ที ่ 1.  ดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน    1.2  กลยทุธ๑พฒันาระบบระบายน้ า  

             1.1 แผนงาน   อตุสาหกรรมและการโยธา  (110) 
ที ่
 

โครงการ 
  

วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่าํนมา ตวัชีว้ดั    (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

13 โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า ม.3   ถนนทาง
หลวงชนบท    

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ า 

( 300 ม. ) - - 525,000 - - 
 

ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

14 โครงการกํอสร๎างรางระบาย

น้ าคสล. ม.3 จากหว๎ยค าบาก

เรียบถนนลาดยางหนองนา

ค า –วังหน๎าผา ไป บา๎นนาย

ภิณโญ บุญโยรัตน๑ 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

ระยะทาง  600  เมตร 
ขนาด 0.50x0.50 เมตร 

- - 1,800,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

15 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าในหมูํบ๎าน ม. 3 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํมขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

( 600 ม. ) 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

- - - - 1,500,000 ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี  

กองชําง 

16 โครงการกํอสร๎างรางระบาย

น้ า คสล พร๎อมฝาปิด  ม.4

หน๎าบ๎านนายผัน   ยศกุล-

หน๎าบ๎าน นายพั่ว  เขยีวลุน    

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

ระยะทาง  150  เมตร
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - - 360,000 - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

17 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย

น้ า คสล.พร๎อมฝาปิด ม.5     

บ๎านนางสมหมาย –บ๎านนาย

บุญพร๎อม  บัวชะงัก 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

ยาว  280  เมตร  
 ขนาด 0.40x0.40 

เมตร 

- - 672,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

18 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย

น้ า คสล.พร๎อมฝาปิด ม.5     

โค๎ง รร.บ๎านทองอินทร๑ – ซ๎ุม

ประตูํวัดอัมรินทราราม  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

ระยะทาง  300  เมตร
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 720,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 
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19 โครงการขยายเขตประปา

PVC  บ๎านทองอินทร๑ ม.5    

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

ความยาว  1600  m   
ประมาณ  400  ทอํน 

- - 550,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

20 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย

น้ า  ม.5   บา๎นนางประสิทธิ-

สี่แยกบา๎นนางพุทธา      

สนิทชน 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

ยาว 50  เมตร  
ขนาด 0.40x0.40 เมตร  

- - - 27,500 - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

21 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย

น้ า ม.5   บ๎านนายสมาน  

ชินสงคราม – บ๎านนางพุทธา   

สนิทชน  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

ยาว  500  เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - - - 1,200,000 ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

22 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย

น้ า ม.5    บา๎นวีรพัฒน๑    

ชาโท-       นายชิงชัย  แหล๎

จันทร๑ค า   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

ยาว  500  เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - - - 1,200,000 ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

23 โครงการขุดลอกรํอง 
ระบายน้ า  ม.6   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้ า 
 

( 1200 ม. ) - - 15,000 - - 
 

ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี  
 

กองชําง 

24 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ม.6 จากบ๎านนายส าราญ 
ภูอํอน – นายเหมือน สุริยะ
จันทร๑ 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํมขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

ยาว  200 ม. 
กว๎าง 0.30 ม. 
ลึก 0.20 ม. 

- - - 400,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี  
 

กองชําง 

25 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ม.6 จากบ๎านนางสอน สี
นาทม  – บ๎านนางแถว  วัง
คะฮาด 
 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํมขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

ยาว  200 ม. 
กว๎าง0. 30 .ม. 
ลึก 0.20 ม. 

- - - 400,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี  
 

กองชําง 
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ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่ 1   กลยุทธ๑ที ่   3     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1   แนวทางการพัฒนา  ที ่3  
ยทุธศาตร๑ที ่ 1.  ดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน    1.2  กลยทุธ๑พฒันาระบบระบายน้ า  

             1.1 แผนงาน   อตุสาหกรรมและการโยธา   (  110 ) 
 

ที ่
 

โครงการ 
  

วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่าํนมา ตวัชีว้ดั    (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ 2561  2562 2563 2564 

26 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย

น้ า ม.6   พร๎อมฝาปิด ลงล า

ห๎วยสามพาด  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว  200  เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 480,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

27 โครงการกํอสร๎างรางระบาย

น้ า คสล ม.6    บ๎านนางล า

ไพ  เลิศชนบท  - บ๎านนาง

แดงจรัส  อินทร๑สกล   

 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว 150  เมตร  
ขนาด 0.20x0.20 เมตร  

- - - 360,000 - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

28 โครงการกํอสร๎างรางระบาย

น้ า คสล พร๎อมฝาปิด.  ม.6   
บ๎านนายส าราญ  ภอูํอน –

ห๎วยค าบาก  

  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทาง  1  กม. 

ขนาด 0.40x0.40 เมตร    

- - - - 2,500,000 ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

29 โครงการกํอสร๎างรางระบาย

น้ าพร๎อมฝาปิด ม.8  จาก

บ๎านนางอมร  สขุเกษม – 

บ๎านนายสมหมาย        

ขันธะ  จ านงค๑   

 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

  ยาว  140  เมตร   
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 336,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 
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         รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 
              แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
                            องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

 ยทุธศาสตร๑จงัหวัด    ยุทธศาสตร๑ท่ี 1   กลยุทธ๑ท่ี    3     ยุทธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ท่ี  1   แนวทางการพัฒนา  ท่ี 3  
 ยทุธศาตร๑ที่  1.  ดา๎นโครงสร๎างพื้นฐาน    กลยุทธ๑พฒันาระบบเสน๎ทางคมนาคมเพือ่การสญัจรและขนสงํ 
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา (   110  ) 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

30 โครงการกํอสร๎างรางระบาย

น้ าพร๎อมฝาปิด ม.8 ศาลา

ประชาคม-บ๎านนางอ านวย  

เหลําสิงห๑   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ า 

ยาว  140  เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 336,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

31 โครงการกํอสร๎างรางระบาย

น้ าพร๎อมฝาปิด  ม.8 บ๎าน

นางดรุณี สูงแข็ง  -บ๎านนาง

จารวี  ทองนิล   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ า 

ยาว  135  เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 324,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

32 โครงการกํอสร๎างรางระบาย

น้ าพร๎อมฝาปิด  ม.8 บ๎าน

นายไสว  จันทะชุม  - บ๎าน

นางสุพรรณ  ศรีดามุย  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ า 

ยาว  135  เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 324,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

33 โครงการกํอสร๎างรางระบาย

น้ าพร๎อมฝาปิด ม.8 บ๎านนาง

เหรียญ  ศรีโลน – บ๎านสิบ

เอกศิริศักดิ์  ชินบุตร   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ า 

ยาว  125  เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 300,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 
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        รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 
              แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
                            องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

 ยทุธศาสตร๑จงัหวัด    ยุทธศาสตร๑ท่ี 1   กลยุทธ๑ท่ี    3     ยุทธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ท่ี  1   แนวทางการพัฒนา  ท่ี 3  
 ยทุธศาตร๑ที่  1.  ดา๎นโครงสร๎างพื้นฐาน    กลยุทธ๑พฒันาระบบเสน๎ทางคมนาคมเพือ่การสญัจรและขนสงํ 
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา (    110  ) 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

34 โครงการกํอสร๎างรางระบาย

น้ าพร๎อมฝาปิด  ม.8 บา๎น

นายดอน  สารีไท – บ๎าน

นายสมจิตร  มูลตลาด  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

ยาว  125 เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 300,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

35 โครงการกํอสร๎างรางระบาย

น้ าพร๎อมฝาปิด ม.8 บ๎านครู

ส าราญ  ชพูรหมวงค๑ – ที่

สาธารณะประโยชน๑   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

ยาว  125  เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 300,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

36 โครงการกํอสร๎างรางระบาย

น้ าพร๎อมฝาปิด ม.8  หนา๎วัด

สุวรรณาราม – บ๎านนาง

อริศรา จันทร๑ตาโชค   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

ยาว  500  เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 1,200,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

37 บํอพักสี่แยกบา๎นนายสมจิตร

มูลตลาด 1 จุด ม.8 

 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

1 จุด - - 336,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง/
ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 
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ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1   กลยุทธ๑ที่    3     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1   แนวทางการพัฒนา  ที ่3  
ยทุธศาตร๑ที ่ 1.  ดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน     1.2 กลยทุธ๑พฒันาระบบระบายน้ า  

             1.1 แผนงาน   อตุสาหกรรมและการโยธา   (  110 ) 
ที ่
 

โครงการ 
  

วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่าํนมา ตวัชีว้ดั    (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

38 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า พร๎อมฝาปิด ม.9 จาก3 
แยก บ๎านนายจ าเนียร เหง๎า
พรหมมินทร๑ – ถนนหนอง
นาค า วังหนา๎ผา 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน้ า 

ยาว 120 ม. 
กว๎าง 0.30x0.30 ม. 

 

- - 240,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

39 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย

ม.9 น้ าซอยสร๎างแกว๎   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว  200  เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 480,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

40 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย

น้ าม.9 แยกบ๎านนายสมศักดิ์ 

ไป-บ๎าน นางเลียน  สอนชา   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

  ยาว  400  เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 960,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

41 โครงการกํอสร๎างรางระบาย

น้ า ม.9  สี่แยกบา๎นนาง

เลียน  สอนชา –สูํบึงสังข๑   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว ประมาณ  600 

เมตร กว๎าง0.50x0.50  

ม.  ขึ้นไป 

- - 960,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

42 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ม.9ซอยสร๎างแกว๎ปาก
ซอย – บ๎านนายค า  
กุแซมโชค พร๎อมฝาปิด    
(ทั้งสองข๎าง)  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว 120 ม.  
กว๎าง0.30x0.30 ม. 

- - 240,000 - - 
 

ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

43 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า พร๎อมฝาปิด  
ม.9หน๎าบ๎านนางศรินณา 
งามรัมย๑ – 4 แยก บ๎านนาง
เลียม แสนนามวงษ๑  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว 250 ม.  
กว๎าง0.30x0.30 ม. 

- - 500,000 - - 
 

ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 
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44 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าพร๎อมฝาปิด ม.9 
 จากถนนเส๎นบ๎าน หนองนา
ค า วังหน๎าผา – บ๎านนาย
ประหยัด แดงสวา  
 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว 181 ม.  
กว๎าง0.40x0.40 ม. 

- - 434,000 - - 
 

ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

45 โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า คสล. ม.10  
บ๎านนายวิเชียร ปูองจัน
ดา-บ๎านนายอดุล   ทอก
บุญมา 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

1000  ม. 
 

- - 1,800,000 1,800,000 - 
 

ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

46 โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า ม.10 บ๎านแมํ
หนูรัก  สอนโอก  – บ๎าน
นายอดุล  ทอกบุญมา  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

( ระยะทางประมาณ 
458  ม. โดยมีทํออยูํ
แล๎ว  11  หลังคา ) 

 

- - 800,000 
 

- - 
 

ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

47 โครงการวางทํอระบายน้ า 

คสล.อัดแรง ชั้น3พร๎อมบํอ

พัก ม.10  ตรงหน๎าบา๎น-นาง

พรรณภา  ทอกบุญมา  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาดเส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 
1.00  เมตรจ านวน  15  
ทํอน 

- - 70,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

48 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ม.11 จากศาลา
ประชาคม   – บ๎านนาย
สมาน จันทร๑เทาว๑ 
 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน้ า 

660 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 
 

- - 1,650,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

49 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ม.11 จากบ๎านนางทอง
ใบ เฉลิมแสน   – บ๎านนาง
สุภาพร  ภูมิพรรณา 
 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน้ า 

660 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 
 

- - 1,650,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 
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50 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ม.11ด๎านทิศใต๎จากสาม
แยกซอยศาลาประชาคม  – 
บ๎านนายธนูศิลป์ มุขขุนทศ  
 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน้ า 

640 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 
 

- - - 1,600,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

51 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ม.11บริเวณสวนยางนาง
มะลิวัน วัตนะพันธุ๑  – บ๎าน
นายเส็ง  พิมพากุล  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

640 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 
 

- - 1,600,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

52 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ม.11ถนนสาย อุดร – 
หนองแสงผํานบ๎านวังหนา๎ผา 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

300 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 

- - 750,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

53 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ม.11 นางประเสริฐ อุทัย  
– บ๎านนางสุภาพ ภูมิพรรณา 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

460 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 
 

- - 1,150,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

54 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ม.11 จากบ๎านนางดวง
กมล  หินโงํน   – บ๎านนาง
มลิจันทร๑ เวชภัณฑ๑ 
 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

480 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 
 

- - - 1,200,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

55 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ม.11 จากศาลา
ประชาคม  ระหวําง ม.11 ,
ม.18 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

160 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 

- - - 400,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

56 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า ม.11บ๎านนางทองใบ  
เฉลิมแสน  – บ๎านนาง
ประเสริฐ อุทัย 
 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

160 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 
 

- - - 400,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 
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57 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ าพร๎อมฝาปิด ม.11จาก
หน๎าบ๎าน นางทองใบ  
เฉลิมแสน  ไปจนถึงคลอง
ชลประทาน   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทางยาว  600  
เมตร   กวา๎ง
0.50x0.50  ม. 

พร๎อมวางทํอ  30  นิว้ 

- - 1,800,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

 

58 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าพร๎อมฝาปิด ม.11 จาก
บ๎านนายอุบล  หินโงํม  ไป
จนถึงคลองชลประทาน   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทางยาว  600  

กว๎าง0.50x0.50  ม..  

พร๎อมวางทํอ  30  นิว้ 

- - 1,800,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

 

59 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าพร๎อมฝาปิด  ม.11จาก
บ๎าน นางพรทิพย๑  สุวรรณ
มาลี   ไปจนถึงบ๎านนาง
สุภาพ    ภูมิพรรณนา  
 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทางยาว  500  
เมตร   กวา๎ง0.50x0.50  
ม..  พร๎อมวางทํอ     
30  นิ้ว   

- - 1,500,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

 

60 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าพร๎อมฝาปิด ม.11 จาก
บ๎าน นายอุบล  หินโงม   ไป
จนถึงคลองชลประทาน   
  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทางยาว  600  
เมตร   กวา๎ง0.50x0.50  
ม.  วางทํอ  30  นิ้ว 

- - 1,800,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

61 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าพร๎อมฝาปิด ม.11 จาก
บ๎าน นางส าเนียง  หงส๑แสน  
ไปจนถึงบ๎าน นางจุลีพร  
พิมพากุล    

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทางยาว  600  
เมตร   กวา๎ง 
0.50x0.50  ม.วางทํอ  
30  นิ้ว 

- - 1,800,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

62 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าพร๎อมฝาปิด  ม.11 จาก
ศาลาประชาคม ม.11  ไป
จนถึงบ๎าน นายสมาน จันทร๑
เทา  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทาง ยาว  800  
เมตร   กวา๎ง0.50x0.50  
ม..  วางทํอ  30  นิว้    

- - 2,400,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 
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63 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าพร๎อมฝาปิด  ม.11 จาก
บ๎าน นางทองใบ  เฉลิมแสน 
ไปจนถึงคลองชลประทาน   
   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทาง ยาว  300  
เมตร   กวา๎ง0.50x0.50  
ม..  วางทํอ  30  นิว้ 

- - 900,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

64 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าพร๎อมฝาปิด ม.11 จาก
บ๎าน นางบานเย็น  จังพล 
ไปจนถึงคลองชลประทาน   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทางยาว  220 ม. 
กว๎าง0.50x0.50  ม. 

- - 660,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

65 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าพร๎อมฝาปิด  ม.11 
 จากบ๎าน นายเรียน  นามโว   
ไปจนถึงคลองชลประทาน   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว  220  เมตร    
กว๎าง0.50x0.50  ม.  
วางทํอ  30  นิ้ว   

- - - 660,000 - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

66 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าพร๎อมฝาปิด  ม.11 
 จากบ๎าน นางสีนาง  แสง
ชาตรี   ไปจนถึงหน๎าบ๎าน 
นายจ ารัส  อินทรวิชัย   
 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทาง  160  เมตร   
กว๎าง0.50x0.50  ม.  
วางทํอ  
 30  นิ้ว   

- - - 480,000 - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

67 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าพร๎อมฝาปิด ม.11 
  จากบ๎าน นางหนูรัตน๑    
วังหอม  ไปจนถึงบ๎าน     
นางส าลี  ปัญญาใส    
 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

  ระยะทางยาว  160  
เมตร                  
กว๎าง0.50x0.50  ม. 

- - - 480,000 - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

68 โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า คสล. พร๎อมฝาปิด ม.12 
  จากบ๎านนายวุฒิไกร  โศก
ค๎อ  ถึงที่ดินนายบุญหลาย  
ทองสิงน๑ 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว  187  เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 448,800 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 
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ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่ 1   กลยุทธ๑ที ่   3     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1   แนวทางการพัฒนา  ที ่3  
ยทุธศาตร๑ที ่ 1.  ดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน     1.2 กลยทุธ๑พฒันาระบบระบายน้ า  

             1.1 แผนงาน   อตุสาหกรรมและการโยธา   ( 110  ) 
 

ที ่
 

โครงการ 
  

วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่าํนมา ตวัชีว้ดั    (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

69 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 
คสล.ม.13 .  จากสี่แยกไปโนนสูง  
ถึงบ๎าน 
นางพิสมัย  อุปฮาด   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวม

ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้ า 

ระยะทางประมาณ  280  
เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 672,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

70 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า ม.
13 นายทองค า เสนาราช  – บ๎าน
นางเกษร      ค าแดง 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน้ า 

200 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 

- - 500,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

71 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า ม.
13 จากบา๎นนางเกตุ อนวุงศา   – 
สี่แยกทางไปบ๎านโนนสูง 
 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน้ า 

150 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 

- - 375,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

72 โครงการกํอสร๎างฝาปิดรํองระบาย
น้ า ม.14  จากบา๎นนางบุญมา 
กุมภัณฑ๑ -     ปากซอย 
 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน้ า 

100 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 ฝา กว๎าง 1 ม. 

- - 240,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

73 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  
พร๎อมฝาปิด  ม.14 จากบ๎าน 

นายสุพจน๑  สุขรมย๑  ถึงบ๎านนาย
ประสพ  มะลิวงษ๑  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวม

ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้ า 

ระยะทาง  300  เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 720,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ดี 

กองชําง 

74 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  
พร๎อมฝาปิด ม.15 

จากบา๎นนางหนู  เขตบุญเรือง  

ถึงบ๎านนายช ู แก๎วอุดม   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะ 200  เมตร  
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 480,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

แบบ ผ.02 
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ยทุธาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1   กลยุทธ๑ที ่   3     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1   แนวทางการพัฒนา  ที ่3  
ยทุธศาตร๑ที ่ 1.  ดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน     1.2 กลยทุธ๑พฒันาระบบระบายน้ า  

             1.1 แผนงาน   อตุสาหกรรมและการโยธา   ( 110  ) 
ที ่
 

โครงการ 
  

วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่าํนมา ตวัชีว้ดั    (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

758 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า
พร๎อมฝาปิด ม.15 

 จากบ๎านนางทองใบ  จันค าพา  

ถึงบ๎านนางบาง  มานะศิลป์   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะ 20  เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 48,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

76  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า ม.

15   จากบ๎านนางบัวเรียน  เมือง

เหนือ ถึงบ๎าน นางอาน     ศรีพระ

ลาน  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทาง 300 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

 
 

- - - 720,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

77  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า ม.

15  จากบ๎านนางทองใบ  จันค าพา 

– บ๎านนางไกร         แกว๎ดวงดา   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทาง 80  ม. 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

 

- - - - 192,000 ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

78 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 
พร๎อมฝาปิด ม.17 จากบา๎นนาย
วิเชียร เสรีรักษ๑ – ล าหว๎ย  หนอง
แดง 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

800 ม.  
ลงทํอ 60 บํอพัก 

-  2,000,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

79 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 
พร๎อมฝาปิด ม.17 จากบา๎นนาง
สดใส ชูพรหมวงศ๑ – บ๎าน   นาย
ชม  โคตรสีด า 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

168 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 

-  - 420,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

80 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 
พร๎อมฝาปิด ม.17 จากบา๎นวิชา 
ชาวอีสาน – บ๎านนางหนูพิศ 
โชคบรรดิษ 
 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ยาว 60 ม. 
กว๎าง 0.30x0.30 ม. 

 

-  - 120,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

แบบ ผ.02 
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81  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  

ม.17  จาก สวนนายสนิท  อาบเงิน  

ไป ทุํงนา   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว 60 ม. 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - - 144,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

82 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด ม.18 จากหนา๎บ๎าน 

นางธนดุล  นาชยั ถึงหน๎าบ๎านนาง

กุหลาบ มาตรประสงค๑ (ถนนกลาง

หมูํบ๎าน)  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว  146  ม. 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 350,400 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

83 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด  ม.18 จากหน๎าบา๎น

นางกุหลาบ  มาตรประสงค๑ ถึง

หน๎าบ๎าน      นายเลิศ     สายสิงห๑ 

(ซอย)   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว  122  ม. 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 292,800 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

84 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด  ม.18 จากศาลา

ประชาคม ม. 11 ถึงส่ีแยก หน๎า

บ๎าน  นายลือชยั บุญทองล๎วน   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว  100  ม. 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 240,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

85  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด  ม.18 จากหน๎าบา๎น

นายอานนท๑  หาชะนนท๑ ถึงหน๎า

บ๎าน  นางอํอน       สอนสระ   

 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว  149  ม 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

- - 357,600 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

86 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด  ม.18 จากหน๎าบา๎น

นายจันทร๑เที่ยง  หงษ๑แสน  ถึง

หน๎าบ๎าน  นายหน ู      วรรณวงศ๑    

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว  100  ม.ขนาด 
0.40x0.40 เมตร 

- - 240,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 
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87  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด  ม.18 จากข๎างบ๎าน

นายหน ูวรรณวงศ๑ ถึง คลอง

ชลประทาน  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว  305  ม. 
พร๎อมวางทํอตามแยก 

ขนาด 0.40x0.40 เมตร 
 

- - 732,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

88 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด ม.18  จากข๎างบ๎าน

นางอํอน  สอนสระ ถึง 

 คลองชลประทาน 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาด  0.40x0.40 ม. 
ยาว  305  ม. 

พร๎อมวางทํอตามแยก 
 

- - 732,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

89 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด ม.18   จากสี่แยกบา๎น

นางบัว  รัตนวงศ๑ ถึง สี่แยก บา๎น

นายลือชยั    บุญทองล๎วน  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาด  0.40x0.40ม. 
ยาว  146  ม. 

- - 350,400 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

90 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิดม.18   จากหน๎าบา๎น

นางทิพย๑วรรณ  ต๎นสาย ถึงส่ีแยก 

ข๎างบ๎าน นายสุด       ท าทอง  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาด  0.40x0.40 ม. 
ยาว  146  ม. 

- - 350,400 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

91  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิดม.18    จากข๎างบา๎น

นายอานนท๑  หาชะนนท๑  ถึงหนา๎

บ๎าน  นางไข  พรหมทา  

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาด  0.40x0.40 ม. 
ยาว  125 ม. 

- - 300,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

92  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด ม.18 และวางทํอตาม

แยก จากหน๎าบ๎านนางสุข  อินทร๑

แผํน ถึงหน๎าบา๎น  นายพันธ๑  

สิงหาบุตร  

 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาด  0.40x0.40 ม. 
ยาว  400 ม. 

- - - 960,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 
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93  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด ม.18 และวางทํอตาม

แยก จากหน๎าบ๎านนางอรุณี  ครบุรี  

ถึงสามแยก ม.15 

   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาด  0.40x0.40 ม. 
ยาว  400  ม. 

- - - 960,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

94 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด ม.18 จากหนา๎บ๎าน

นายสากล  นามตาแสง  ถึง

โรงเรียนบ๎านโคกศรีส าราญวังหนา๎

ผา พร๎อมวางทํอตามแยก   

 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาด  0.40x0.40 ม. 
ยาว  410 ม. 

- - - 984,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

95  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด ม.18  จากข๎างบ๎าน

นางธนดุล นาชยั  ถึงบ๎าน  

 นายพันธ๑  สิงหาบุตร  

 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาด  0.40x0.40 ม. 
ยาว  137  ม. 

- - 328,800 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

96 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด ม.18  จากหน๎าบา๎น

นางบุบผา  ถุงน้ าค า  ถึงแยกถนน

เส๎นหลังหมูํบ๎าน  

 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาด  0.40x0.40 ม. 
ยาว  115  ม. 

- - - 276,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

97 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด ม.18  จากหน๎าบา๎น

นายสมาน  เวยีงอินทร๑  

ถึงแยกถนนเส๎นหลังหมูํบ๎าน   

 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาด  0.40x0.40 ม. 
ยาว  155  ม. 

- - - 372,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 
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98 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด ม.18  จากข๎างบ๎าน

นายจันทร๑เที่ยง  หงษ๑แสน ถึงวัดสิริ

ชัยเจริญ พร๎อมวางทํอ     ตามแยก 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาด  0.40x0.40 ม. 
ยาว  182  ม. 

พร๎อมวางทํอตามแยก 
 

- - - 436,800 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

99 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า

พร๎อมฝาปิด ม.18  จากข๎างบ๎าน

นายจ าลอง  พิมพากุล  ถึง ถนน

เส๎นหลังหมูํบ๎าน 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาด  0.40x0.40 ม. 
ยาว  129  ม. 

พร๎อมวางทํอตามแยก 
 

- - - 309,600 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

100 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 
คสล.  ม.19 พร๎อมฝาปิด  หมูํที่19   
ตํอจากรํองระบายน้ าบ๎านนายเขียว  
เทินสะเกษ  ไปถึงล าหว๎ยเด่ือ   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทางยาว  300 เมตร 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 

    

- - 900,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

101 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 
คสล. ม.19  พร๎อมฝาปิด  หมูํที่19   
จากบา๎นเลขที่ 71  นายสม  ไปถึง
ล าห๎วยเด่ือ   
 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทางยาว  
 300 เมตร   

ขนาด 0.40x0.40 เมตร 
 

- - 720,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

102 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 
คสล. ม.19  พร๎อมฝาปิด   จาก
บ๎านเลขที่ 14  ถึงบึงสังข๑  
 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทางยาวประมาณ  
400  เมตร   

ขนาด 0.40x0.40 เมตร 
 

- - 960,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

103  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 
คสล. พร๎อมฝาปิด  ม.19  จากบ๎าน
นายเขียว  เทินสะเกษ  ถึงบ๎านนาย
เพิ่ม  สุวรรณะ   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ระยะทางยาวประมาณ  
200  เมตร 

ขนาด 0.40x0.40 เมตร 
 

- - - 480,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

104 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  
พร๎อมฝาปิด ม.19 จากบา๎นนาง
อุดม โคตรบุตร   – บึงสังข๑ 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว 300 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 

- - 750,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 
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ที ่
 

โครงการ 
  

วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่าํนมา ตวัชีว้ดั    (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

105 โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า คสล. พร๎อมฝา
ปิด ม.19  จากบ๎านนาย
สมศักดิ์  อุตตะพุทธ   ถึง
บ๎านนางบัวไข  อาริค    

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

กว๎าง  0.20X 0.20 ม. 
ระยะทางยาวประมาณ  
 70  เมตร  

 

- - - 84,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

106 โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า คสล. ม.19  
จากบา๎นนางพิกุล   เหง๎า
พรหมมินทร๑  ถึงบ๎านนาย
สาคร  เหง๎าพรหมมินทร๑   

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

กว๎าง  0.20X0.20  ม.        - - - - 300,000 ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

107 โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า  พร๎อมฝาปิด 
ม.19 จากบ๎านเพิ่ม สุ
วรรณะ  – ถนนหนองนา
ค าวังหน๎าผา 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว 250 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 

- - 625,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

108 โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า  พร๎อมฝาปิด 
ม.19 จากทางแยก ม.19  
– ล าห๎วยเด่ือ 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว 150 ม. 
กว๎าง 0.40x0.40 ม. 

 

- - 375,000 - - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

109 โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า  พร๎อมฝาปิด 
ม.19 จากบ๎านนาย
สมศักดิ์ อุตตะพุทธ   – 
บ๎านนางบัวไข อาริด 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ยาว 70 ม. 
กว๎าง 0.20x0.20 ม. 

 

- - - 70,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

110 โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า  พร๎อมฝาปิด 
ม.19 จากบ๎านนางปราณี  
โคตรศรีกุล  – บ๎านนาย
บุญนาค  เนตรพรม 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทวํม
ขัง/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

 ยาว 70 ม. 
กว๎าง 0.20x0.20 ม. 

 

- - - 70,000 - ร๎อยละของปัญหาน้ า
ทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขัง/ระบายน้ าได๎ด ี

กองชําง 

-24- 
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รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 

   แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

         องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่ 1  กลยุทธ๑ที ่   3     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1   แนวทางการพัฒนา  ที ่ 3  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 1  ดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน            กลยทุธ๑ พัฒนาระบบไฟฟาู 
1.1  แผนงาน   แคหะชมุชนุ,อตุสาหกรรมและการโยธา (54) 

ที ่
 

โครงการ 
  

วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่าํนมา ตวัชีว้ดั    (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 
1 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ม.1  จากร๎านนพคุณค๎า
ไม๎ – บ๎านนางมาลยั    
พรหมสิทธิ ์

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

10 ต๎น - 
 

- - 150,000 - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูาใน
ครัวเรือน ม.2 ซอยสม
ประสงค๑บ๎านนางพิศ 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอ 

1 ต๎น  - 15,000 - - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 

3  โครงการขยายเขตไฟฟูา    

ม.2 ภายในหมูบํ๎าน             

บ๎านเสอเพลอ  

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

จ านวน 5 จุด - - - 37,500 - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร       ม.3  เหลํา
กล๎วย – โคกสวําง 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

2 กม. 
 

- - 750,000 - - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร       ม.3  เหลํา
กล๎วย – หนองผึ้งโดํ 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

2 กม. 
 

- - - 750,000 - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง

ต่ า ม.3 ซอยบา๎นนางสุข    

ศรีพรม   

 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

ระยะทาง  300  เมตร - - 60,000 - - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

แบบ ผ.02 
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7 โครงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟูา ม.3ภายในโรงเรียน 

บ๎านเหลํากลว๎ยโนนศรสีมพร   

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

เพิ่มหม๎อแปลงไฟฟูา  

 3  เฟรส 

- - 800,000 - - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

8 โครงการขยายเขตไฟฟูา  

แรงต่ า ม.3ไป เมรุ  บ๎าน

เหลํากล๎วย  

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

ระยะทาง 200  เมตร   - - 37,500 - - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

9 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง

ต่ า ม.3 บ๎านนายบรรจง 

ก๎อนค า - แยกบา๎นเหลํา

กล๎วย-โคกสวําง   

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

ระยะทาง  
1000  เมตร   

- - 187,500 - - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

10 โครงการขยายเขตไฟฟูา แรง

สูงและแรงต่ าม.3 เพื่อการ

แกษตร  บ๎านเหลํากล๎วย- 

บ๎านโคกสวาํง  

 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

ระยะทาง 

     3000  เมตร 

- - - - 562,500 ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

11 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม.4  
วัดบ๎านโนนขี้เหลก็ เช่ือมตํอ
บ๎านหนองนาค า 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

6 ต๎น 
หลังวัด 2 ต๎น หนา๎วัด 

 4 ต๎น 
 

- - 90,000 - - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํอง
สวํางสาธารณะ ภายใน
หมูํบ๎าน  ม.5 สี่แยกบ๎าน
พุทธา – บ๎านนายสมบัติ 
โนนทอง 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

ไฟสวําง 5 จุด - - - 37,500 - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

13 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ม.5  บา๎นนายสมบัติ 
โนนทอง – บ๎านหนองหว๎า 
ต.ทับกุง อ.หนองแสง 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

2 กม. - - - 750,000 - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 
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14 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม. 

5 เพื่อการเกษตร จากบ๎าน

นายสี       ศรีจันทรา-ล า

ห๎วยสาม 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

ประมาณ 3  เสา - - - - 21,500 ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

15 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํอง
สวํางสาธารณะ ม.6  บา๎น
สวนมอญ – หนองหว๎า 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

2 กม. - - 750,000 - - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

16 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า เส๎นรอบหมูํบ๎าน ม. 7  

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

ยาวถนน 1,000ม. 
30 ต๎น 

- - 450,000 - - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

17 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํอง
สวําง  ม.7 ตามถนนภายใน
หมูํบ๎านบ๎านโนนสวรรค๑     
 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

10 จุด - - - 75,000 - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

18 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ

การเกษตร ม. 8 บ๎านนาย   

วิไสย บุตรโม – หว๎ยสาม

พาด   

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

ระยะทาง 

     2000  เมตร 

- - - - 400,000 ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

19 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํอง
สวําง  ม.9 จากบา๎น      
นายสุพจน๑ เหง๎าพรหมมินทร๑ 
– บึงสังข๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

500 ม. - - - 195,000 - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

20 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  ม.10  บ๎านนาง
หนูปี  พรมเอี่ยม – บ๎านนาย
สมหมาย บัวศรี  

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

( ระยะ ประมาณ 
5  เสาไฟ ) 

- - 37,500 
 

- 
 

- 
 

ร๎อยละของจ านวนจุด
ที่ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง
ขยายแผน 

21 ไฟฟูาสํองสวํางรอบหมูบํ๎าน 
ม.10 จากบ๎านนายสธุรรม 
โคตรสีดา –บ๎านนาย
สมหมาย บัวส ี

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

250 ม. - - 50,000 - - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 
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ที ่
 

โครงการ 
  

วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่าํนมา ตวัชีว้ดั    (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

22 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  ม.10  บ๎านนางหนู
ปี  พรมเอีย่ม – บ๎านนาย
สมหมาย บัวศรี  

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

( ระยะ ประมาณ 
5  เสาไฟ ) 

- - 37,500 - - 
 

ร๎อยละของจ านวนจุด
ที่ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
ม.11 ถนนสายอุดรหนองแสง
ตํอจากเสาบา๎นนาย 
บุญมี ขันผนึก – นายบุญศรี 
สมศรี 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

 2 ต๎น - - - 30,000 - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 
 

กองชําง 

24 โครงการซํอมแซมไฟฟูาสํอง
สวําง  ม.11  
 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

ทุกจุด - - - 400,000 - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

25 โครงการขยายเขตไฟฟูา  ม.11  

จากทางเข๎าทีพ่ักสงฆ๑   ไปถึงที่

พักสงฆ๑   

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

ระยะทาง  900  เมตร - - - 168,750 - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

26 โครงการขยายเขต/ปรับปรุง
ซํอมแซม ไฟฟูาสาธารณะ   
ม.12 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

( ประมาณ 10 ต๎นเสา ) - - 150,000 - 
 

- 
 

ร๎อยละของจ านวนจุด
ที่ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

27 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม. 12 
จากบา๎นนางสมนึก บุตตะชาติ 
– บ๎านนายวุฒิไกร โศกค๎อ 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

3 ต๎น - - - 450,000 - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

28 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม. 12 
จากบา๎นนางสุนา พรมพรึ้ม – 
บ๎านนางลัดดา ชินจกัร  

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

4 ต๎น - - - 90,000 - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

แบบ ผ.  02 
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29 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํอง
สวําง ภายในหมูํบา๎น ม. 12 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

10 จุด - - 75,000 - - ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

30 โครงการขยายเขต/ปรับปรุง
ซํอมแซม ไฟฟูาสาธารณะ    
ม.12 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

( ประมาณ 10 ต๎นเสา ) - - 75,000 - - 
 

ร๎อยละของจ านวนจุด
ที่ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

31 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม.12 
เพื่อการเกษตร  จากบ๎านนาย
นาวา  สีเขียว  ถึงที่นาของนาง
จ านงค๑  ชวนละคร    

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

ประมาณ 8 ต๎น - - - - 60,000 ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

32 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํอง
สวําง ม.12  ซอยบ๎านนายบุญ
ชัย ปชิตร  ถึงที่นาของนาย
อารมณ๑  คุโณ   

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

จ านวน 3  จุด - - - - 30,000 ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

33 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํอง
สวําง  ม.12 ซอยศาลา
ประชาคม ถึงบ๎านนางกตัญชล  
ชวนละคร   

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

จ านวน 3  จุด - - - - 22,500 ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

34 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํอง
สวําง ม.12  ซอยบ๎านนาย
จันทร๑  อํอนด ี ถึงบา๎นนาย
พงษ๑ประสาน  

พรหมสิทธิ์     

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

จ านวน 5  จุด - - - - 30,000 ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

35 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํอง
สวําง ม.12  ซอยบ๎านนาย
ศักดิ์ชาติ  สามแทํน  ถึงบ๎าน
นายอรรคสิทธิ์   

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

จ านวน 3  จุด - - - - 22,500 ร๎อยละของจ านวนจุดที่
ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

36 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม. 13 
จากบา๎นนางอุทิศ แสงจันทร๑ – 
บ๎านสวนยาง 
พารานางสะเกีย้ ปิดตาแสง 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

200 ม. - - - 75,000 - ร๎อยละของจ านวนจุด
ที่ขยายไฟฟูาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 
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โครงการ 
  

วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่าํนมา ตวัชีว้ดั    (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

37 โครงการจัดซ้ิอหลอดไฟฟูาสํอง
สวําง ม.13 พร๎อมอุปกรณ๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

จ านวน 23 โคม 
 แบบหลอดคุํ 

- - - 172,500 - ร๎อยละของจ านวนจุด
ที่ขยายไฟฟูาเพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

38 โครงการซํอมแซม และขยายเขต
ไฟฟูาหอกระจายเสียง  ม.13 

 หอกระจายขําวของหมูํบา๎น  
พร๎อมจัดซ้ือขยายเสียง   

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

ขนาด 1,000  วัตต๑    - - - - 100,000 ร๎อยละของจ านวนจุด
ที่ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

39 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม. 14 
จากบา๎นนางสุพจน๑ สุขรมย๑ – บ๎าน
นายประสพ มะลิวงษ๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 
 

300 ม. - - 120,000  - ร๎อยละของจ านวน
จุดที่ขยายไฟฟูา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

40 โครงการขอติดต้ังไฟฟูาสํองสวําง  
ม. 14  

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

4 จุด - - - 30,000 - ร๎อยละของจ านวนจุด
ที่ขยายไฟฟูาเพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

41 โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง ม.14 
  (ครบชุด)  จ านวน  4  จุด  ซอย
เจ็ดพี่น๎อง และเส๎นทางหนองนา
ค า-วังหน๎าผา       

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

จ านวน 2  จุด  เส๎นทาง
หนองนาค า-วังหน๎าผา  

2  จุด 

- - - - 30,000 ร๎อยละของจ านวนจุด
ที่ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

42 ติดต้ังไฟฟูาสํองสวําง  ม.15  

 บ๎านนายเดช  รํมขาว และบา๎น

นายสนิท  บุญคุ๎ม  

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

4 จุด - - 30,000 - - ร๎อยละของจ านวน
จุดที่ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

43 โครงการติดต้ังไฟฟูาสํองสวําง ม. 
16 จากทางโค๎งบ๎านสี่แจ –       
ห๎วยน้ าฆ๎อง  
 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

2 กม. - - 375,000 - - ร๎อยละของจ านวนจุด
ที่ขยายไฟฟูาเพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 
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44 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํองสวาํง 
ม. 16 ทางแยกบ๎านนายอภิศักดิ์ 
พรมโท – บ๎านนายสมาน หัดสิม 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

10 จุด - - 75,000 - - ร๎อยละของจ านวนจุด
ที่ขยายไฟฟูาเพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

45 โครงการติดต้ังไฟฟูาสํองสวําง ม. 
17 จากถนนเชื่อมต าบลบ๎านนาง
ไสว ประโคนชัย – บ๎านบ๎านหนอง
หว๎า ต.ทับกุง  
 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

500 ม. - - 100,000 - - ร๎อยละของจ านวน
จุดที่ขยายไฟฟูา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

46 โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง ม.17 
( บ๎านทองอินทร๑ – บ๎านโคกศรี
ร าราญ ) 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

( จ านวน  12  จุด ) - - 100,000 - - 
 

ร๎อยละของจ านวน
จุดที่ขยายไฟฟูา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

47 โครงการขยายเขตไฟฟูาสํองสวาํง 
พร๎อมติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง ม. 18 
บ๎านนายชวนคูหานา – บ๎านนาย
ไทย ทองสุข 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

5 จุด - - 75,000 - - ร๎อยละของจ านวนจุด
ที่ขยายไฟฟูาเพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

48 อุดหนุนขยายเขตไฟฟูา  ม.18 

จากบา๎นนายไทย ทองสุข ถึงบ๎าน

นายชวน คูหานา  พร๎อมติดตั้ง

ไฟฟูาสํองสวําง 

 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟูา - -  - 150,000 ร๎อยละของจ านวน
จุดที่ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

49 อุดหนุนขยายเขตไฟฟูาม.18 ไปวัด

ปุาวังหน๎าผา  

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟูา - - - - 1,000,000 ร๎อยละของจ านวน
จุดที่ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 

50 โครงการติดต้ังไฟฟูาสํองสวําง
ภายในหมูบํ๎าน  ม. 19  

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 
 

5 จุด - - 75,000 - - ร๎อยละของจ านวนจุด
ที่ขยายไฟฟูาเพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 
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51 โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง      
ม. 19   ในหมูํบา๎น   พร๎อมอุปกรณ๑   

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 
 

จ านวน  2  จุด - - - 15,000 - ร๎อยละของจ านวน
จุดที่ขยายไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

52 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร  
 ม.19  จาก 3 ทางถนนหนองนาค า 
–วังหน๎าผา – แยกบา๎นโคกสวาํง  
 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

2.5 กม. - - - 937,500 - ร๎อยละของจ านวน
จุดที่ขยายไฟฟูา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

53 โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง  ม.
19 ภายในหมูบํ๎าน  

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 
 

( จ านวน  10  จุด )   - - 75,000 - - 
 

ร๎อยละของจ านวน
จุดที่ขยายไฟฟูา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

54 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร  ม.19  ทางแยกไปบ๎าน
โคกสวําง ต.หนองแสง 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาูใช๎
ในการเกษตรและเพียงพอ
ตํอความต๎องการ 

ระยะทางประมาณ  
2,700 ม.) 

- - 506,250 - - 
 

ร๎อยละของจ านวน
จุดที่ขยายไฟฟูา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
ในการเกษตรและ
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 
 

กองชําง 
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        รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 

             แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

                         องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

ยทุธศาสตร๑จงัหวัด    ยุทธศาสตร๑ท่ี 2/5   กลยุทธ๑ท่ี    2/2     ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ท่ี  2/5   แนวทางการพัฒนา  ท่ี 2/2 

ยทุธศาสตร๑ที่  1  ด๎านโครงสรา๎งพืน้ฐาน      กลยทุธ๑ พัฒนาแหลงํน้ าเพือ่การอุปโภค-บรโิภคและเกษตรกรรม 
            1.1  แผนงาน   แคหะชมุชุน,อตุสาหกรรมและการโยธา (41) 

ที่ 
 

โครงการ วัตถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผาํนมา ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวําจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561 2562   2563   2564  2565 

1 โครงการซํอมแซมฝายกักเกบ็น้ า
ล าห๎วยเด่ือ ม.1  
1)นานายน๎อย  หาพรม 
 2) นานายกฤษณะ  แกว๎เจริญ 
 

เพื่อประชาชนมีน้ าใช๎

อุปโภคในชุมชนใช๎ใน
การเกษตรกรรม 

2 จุด  - - 200,000 - - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใชน๎้ า 
 

ประชาชนมีน้ าใน

การอุปโภค/ใช๎ใน
การเกษตร
กรรม 

กองชําง 

2 โครงการขุดลอกหนองอีเชียง ม.2 เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค / การเกษตร 
 

47,000 ลบ.ม. - - 
 

1,700,000 - 
 

- 
 

ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใช๎ประโยชน๑ 

มีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค/
การเกษตร 

กองชําง 

3 โครงการขุดลอกหนองหลํม   ม.2   เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค / การเกษตร 
 

47,000 ลบ.ม. - - 
 

1,700,000 - 
 

- 
 

ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใช๎ประโยชน๑ 

มีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค/ 
การเกษตร 

กองชําง 

4 โครงการขุดคลองสํงน้ า .2  จาก
หนองน้ ากิน-หนองเสอเพลอ  

เพื่อสํงน้ าจากหนองน้ า 
 

(ประมาณ 3 กม.) - - 2,000,000 - - 
 

ร๎อยละของจ านวน
ปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น 

มีคลองสํงน้ า กองชําง 

5 โครงการกํอสร๎างฝายชะลอน้ า
เพื่อกักเก็บน้ า ม. 2 เข๎าหนอง
น้ าประปา   

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค - บริโภค 

กว๎าง 15 ม.  
ผนังสูง 3.50 ม.สันฝาย

สูง 1.5 – 2.00 ม. 

- - - 500,000 - ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใชน้๎ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภค 

กองชําง 

6 โครงการขุดคลองระบายน้ าเส๎น
สวนนายปราโมทย๑ ม.4 

เพื่อสํงน้ าจากหนองน้ า
ให๎ประชาชนใช๎บริโภค 
 

ยาว 300 ม. 
กว๎าง 3 ม. 

- - - 25,000 - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใชน๎้ า 
 

ประชาชนมีน้ าใน

การอุปโภค/ใช๎ใน
การเกษตร
กรรม 

กองชําง 

แบบ   ผ. 02 
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7 โครงการซํอมบ ารุงหอถังประปา

หมูํบ๎าน  บ๎านทองอิทร๑ ม. 5 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ

อุปโภค - บริโภค 

โครงไม๎  4”x2” พร๎อม
ถัง  4  ใบ  ขนาด  

2000  ลิตร 

- - - - 70,000 ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใชน้๎ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภค 

กองชําง 

8 โครงการขยายเขตประปา PVC  

บ๎านทองอินทร๑ ม.5    

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค - บริโภค 

ขนาด Ø 4 ความยาว  
1600  m   ประมาณ  

400  ทํอน 

- - 550,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใชน้๎ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภค 

กองชําง 

9 โครงการขุดลอกล าหว๎ยค าบาก
และเสริมคันคูห๎วยค าบาก จาก
ถนนข๎างวัดปุา – ห๎วยค าบาก   
ม.6 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค / การเกษตร 

ยาว 300 ม. 
กว๎าง 5 ม. 

- - - 50,000 - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใช๎ประโยชน๑ 

มีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค/
การเกษตร 

กองชําง 

10 โครงการขุดลอกล าหว๎ย ม.6 ห๎วย
ค าบากพร๎อมท าฝายน้ าล๎นฝายค า
บาก 
 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค และใช๎ใน
การเกษตรกรรม 

ขุดลอกและฝายกั้น
ขนาดกวา๎ง 15 ม.  

ผนังสูง 3.50 ม.สันฝาย
สูง 1.5 – 2.00 ม. 

- - 1,000,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใชน้๎ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภคและ
ใช๎ในการเกษตร
กรรม 

กองชําง 

11 โครงการกํอสร๎างถังน้ าประปา  
ม.6 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ 
บริโภค 

( กํอสร๎างระบบประปา
ขนาดใหญํขยายเขตสํง

น้ า 6,000  ม. ) 

- - 6,000,000 - - 
 
 

ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใชน๎้ า 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคในชุมชน

ใช๎ในการเกษตร
กรรม 

กองชําง 

12 โครงการกํอสร๎างประปาหมูํบ๎าน    

บ๎านสวนมอญ ม.6         

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ

อุปโภค - บริโภค 

กํอสร๎างตามแบบ อบต.
เสอเพลอ 

- - 3,500,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใชน้๎ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภคใช๎ใน
การเกษตร
กรรม 

กองชําง 

13 โครงการวางทํอสํงน้ า ม.7 ล า
ห๎วยสามพาด – หนองน้ าประปา 
(หนองขี้ผุ)  

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค / การเกษตร 

ทํอขนาด 40 ซม. 
ยาว 9,500 ม. 

- - 7,000,000 - - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใช๎ประโยชน๑ 

มีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค/
การเกษตร 

กองชําง 

14 โครงการกํอสร๎างคลองสํงน้ า 
คสล. ม.7 เพื่อการเกษตร ล าห๎วย
สามพาด – หนองสาคร บา๎นสง
เปลือย  

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค / การเกษตร 

ยาว 6,000 ม. 
กว๎าง 2.50 ม. 

- - - 21,000,000 - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใช๎ประโยชน๑ 

มีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค/
การเกษตร 

กองชําง 
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15 โครงการขุดลอกหนองขี้ผุ ม.7 

ขุดคันสระบํอพื้นที่ขุดเฉพาะคัน

สระบ๎านโนนสวรรค๑  

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค และใช๎ใน
การเกษตรกรรม 

ขุดลอกและฝายกั้น
ขนาดกวา๎ง 15 ม.  

ผนังสูง 3.50 ม.สันฝาย
สูง 1.5 – 2.00 ม. 

- - 250,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีบริโภคน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภคใช๎ใน
การเกษตร
กรรม 

กองชําง 

16 โครงการกํอสร๎างคันสระ คสล.  
ม.7 รอบหนองน้ าประปาเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน๑   

เพื่อเป็นที่พักผํอน
สาธารณะในชุมชน 
-เพื่อความปลอดภยัใน
การสีญจร 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑
กํอสร๎างลูํวิ่ง คสล. 
ศาลาพักร๎อน อุปกรณ๑
ออกก าลังกายภายใน
รํม+อาคาร 

- - 1,000,000 - - ร๎อยละของจ านวน
ประชาชนที่ใช๎ประโยชน๑
เพิ่มขึ้น 

สิ่งแวดล๎อมที่ดี 
เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สีญจร 
 

 

17 โครงการน้ าดื่มในชุมชนม. 8 ซ้ือ

เครื่องกรองน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค  

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ 

บริโภค 

กํอสร๎างตามแบบ อบต.
เสอเพลอ 

- - - 500,000 - ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใชน้๎ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภค 

กองชําง 

18 โครงการเปลี่ยนถังเก็บน้ าบนหอ

ประปาและเปาุบํอบาดาล  ม.8 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ

อุปโภค - บริโภค 

กํอสร๎างตามแบบ อบต.
เสอเพลอ 

- - -  200,000 ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใชน้๎ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภค 

กองชําง 

19 บล็อกคอนเวิร๑ส ล าห๎วยน้ าฆอ๎ง 
ม.9 
 

เพื่อใชกั้นล าหว๎ยเพื่อ
เก็บน้ าใช๎อุปโภค 
บริโภค 

ขนาด1.8*1.8*7 ม. 
3 ชํอง 

- - 500,000 - - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่บริโภคน้ า 

ประชาชนมีน้ าใน

การอุปโภคใช๎ใน
การเกษตร
กรรม 

กองชําง 

20 ขุดลอกหนองสาครเพื่อจะได๎มีน้ า
กักเก็บไว๎ใช๎เพียงพอตํอการ
อุปโภคบริโภค ม.9 (สํวนที่เหลือ) 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค - บริโภค 

พื้นที่ 52 ไรํ 
ลึก 3 ม. 

- - - 10,000,000 - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่บริโภคน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภค-บริโภค
ในชุมชน 

กองชําง 

21 โครงการการกํอสร๎างบํอ
บาดาล /หอถัง ม.10 
 ศาลากลางบ๎านโนนศรีสมพร    
 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค - บริโภค 

     บํอบาดาล /หอถัง 
 ( ขนาดกลาง ) 

- - 500,000 - - 
 

ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใชน้๎ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภคใช๎ใน
การเกษตร
กรรม 

กองชําง 

22 โครงการขุดลอกห๎วยผักขา ม.10  เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค /การเกษตร 

ขุดลองดิน - - 500,000 - - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใชน๎้ า 

ประชาชนมีน้ าใช๎

อุปโภคใช๎ใน
การเกษตร
กรรม 

กองชําง 
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23 โครงการซํอมแซมระบบ

น้ าประปาภายในหมูํบ๎าน บ๎านวัง

หน๎าผา ม.11 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ

อุปโภค - บริโภค 

กํอสร๎างตามแบบ อบต.
เสอเพลอ 

- - -  100,000 ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใชน้๎ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภคใช๎ใน
การเกษตร
กรรม 

กองชําง 

24 โครงการซํอมแซมบ ารุงและ
ปรับปรุงประปา   ม.11 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค – บริโภค 
 

       ระบบประปา 
 ม.11 

- - 300,000 - - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใชน๎้ า 

ประชาชนมีน้ าใช๎

อุปโภคใช๎ใน
การเกษตร
กรรม 

กองชําง 

25 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นล า

ห๎วยสามพาด บ๎านวังหน๎าผา    

ม.11 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ

อุปโภค และใช๎ใน

การเกษตรกรรม 

กํอสร๎างตามแบบ อบต.
เสอเพลอ 

- - -  1,000,000 ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใชน้๎ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภคใช๎ใน
การเกษตร
กรรม 

กองชําง 

26 โครงการขุดเจาะบํอบาดาลใต๎ผิว

ดิน บ๎านวังหนา๎ผา ม.11   

 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ

อุปโภค - บริโภค 

กว๎าง  6  นิว้          

ลึก  800  เมตร  

บริเวณวัดศิริชัยเจริญ 

- - -  350,000 ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใชน้๎ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภค 
 

กองชําง 

27 โครงการกํอสร๎างบล็อกคอน
เวิร๑ด   ม.13 ระหวํางพื้นที่นาของ
นายสุนทร  ลีนาท  กับนาย
ประสิทธิ์  ชนะบุญ  (ล าหว๎ย
หนองแดง )  

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ

อุปโภค - บริโภค 

ขนาด  4X4  เมตร   - - 400,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใชน้๎ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภคใช๎ใน
การเกษตร
กรรม 

กองชําง 

28 โครงการขุดลอกหนองนาค า     
ม.14 
 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค / การเกษตร 

ขุดลอกดินประมาณ 
2,000 ลบม. 

- - 100,000 - - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใช๎ประโยชน๑ 

มีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค/
การเกษตร 

กองชําง 

29 โครงการกํอสร๎างฝายกั้นน้ าหว๎ย

สามพาด  ม.15 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค - บริโภค 

กํอสร๎างฝายกั้นน้ าหว๎ย
สามพาด    

- - - 1,000,000 - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใชน๎้ า 

ประชาชนมีน้ าใช๎

อุปโภค-ใช๎ใน
การเกษตร
กรรม 
 

กองชําง 
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30 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น ม.16 
ที่นานางสุจิตรา  
ผึ้งสวําง   

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค/การเกษตร 
 

กว๎าง 15 ม.  
ผนังสูง 3.50 ม. 
สันฝายสูง 1.5 –        

2.00 ม. 
 

- - - 700,000 - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใช๎ประโยชน๑ 

มีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค/
การเกษตร 

กองชําง 

31 โครงการปรับปรุง/ขยายสระ
น้ าสาธารณะประโยชน๑  ม.17   

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค/การเกษตร 

กว๎าง 20 ม.  
ยาว 45  ม. 

- - 200,000 - - 
 

ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใช๎
ประโยชน๑ 

มีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค/
การเกษตร 

กองชําง 

32 โครงการติดตั้งปั้มสูบน้ าแบบจุํม

พร๎อมวางทํอสูบน้ า และวํางทํอ

สูบน้ าจากบํอบาดาลไปหอถังสูง

ระบบประปา หมูํบา๎น  ม.17  

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ

อุปโภค - บริโภค 

ขนาด1.5 แรงม๎า 
ยาว 120 ม. 

- - 100,000 - - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใชน๎้ า 

ประชาชนมีน้ าใช๎

อุปโภค-ใช๎ใน
การเกษตร
กรรม 

กองชําง 

33 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น ม.17 เพื่อมีน้ าใช๎ในการ

อุปโภค ใช๎ใน

การเกษตรกรรม 

กํอสร๎างตามแบบ อบต.
เสอเพลอ 

- - 1,000,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใชน้๎ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภคในการ
ท าเกษตร 

กองชําง 

34 โครงการขุดเจาะบํอบาดาลใต๎ผิว
น้ า ม.18 
 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค - บริโภค 

บํอบาดาล /หอถัง 
 ( ขนาดกลาง ) 

- - 500,000 - - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใชน๎้ า 
 
 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภค-บริโภค
ในชุมชน 

กองชําง 

35 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น     
ม. 18 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค/การเกษตร 

กว๎าง 15 ม. 
กํอสร๎างตามแบบ อบต.

เสอเพลอ 

- - 700,000 - - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใช๎ประโยชน๑ 
 

มีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค/
การเกษตร 

กองชําง 

36 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นล า

ห๎วยสามพาด ม. 18  

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ

อุปโภค ใช๎ใน
การเกษตรกรรม 

กํอสร๎างตามแบบ อบต.
เสอเพลอ 

- - - - 1,000,000 ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใชน๎้ า 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภค-บริโภค
ในการท าเกษตร 

กองชําง 

37 โครงการขุดลอกล าหว๎ยเด่ือ ม.19  เพื่อมีน้ าใช๎ในการ

อุปโภค ใช๎ใน

การเกษตรกรรม 

โครงการขุดลอกล าหว๎ย
เด่ือ 

- - - - 2,000,000 ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใชน๎้ า 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภค-บริโภค
ในการท าเกษตร 

กองชําง 

124- 



 
 

38 โครงการขุดสระในนาไรํ  ม.19 
 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค ใช๎ใน
การเกษตรกรรม 

ขุดสระหมูํ 19 - - - - 500,000 ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใชน้๎ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภคในการ
ท าเกษตร 
 

กองชําง 

39 โครงการขุดเจาะบํอบาดาลใน

พื้นที่การเกษตร  ม.19 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ

อุปโภค ใช๎ใน

การเกษตรกรรม 

บํอบาดาล - - - - 500,000 ร๎อยละของประชาชน
ในชุมชนท่ีใชน้๎ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภคในการ
ท าเกษตร 
 

กองชําง 

40 โครงการกํอสร๎างฝายเก็บกัก
น้ า ม.19 ล าห๎วย ขุมปูน     
 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค / การเกษตร 

(เป็นฝุายน้ าล๎นขนาด
กลาง  กว๎างประมาณ  

15  ม. ) 
   

- - 800,000 - - 
 

ร๎อยละของปริมาณน้ า
ท่ีเก็บกักน้ าเพิ่มขึ้น 

มีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค / 
การเกษตร 

กองชําง 

41 โครงการซํอมแซมฝายน้ าล๎นกกั
เก็บน้ า ฝายหว๎ยลูบปูน ม.19 
แยกจากเส๎นถนนหนองนาค า 
วังหน๎าผาถึงนานายวิจิตร ฤทธิ์
วาป ี
 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค/การเกษตร 

กว๎าง 15 ม. 
กํอสร๎างตามแบบ อบต.

เสอเพลอ 

- - - 700,000 - ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่ใช๎ประโยชน๑ 
 
 

มีน้ าใช๎ในการ
อุปโภค/
การเกษตร 

กองชําง 
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รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 

แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

                      องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  3/4   กลยุทธ๑ที ่1,4/1     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  3 /4  แนวทางการพัฒนา  ที่ 1,4/1  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม     2.1 กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสังคมทีด่ ีและมคีณุภาพ 
2.1 แผนงาน   สังคมสงเคราะห๑ ( 9 )  , งบกลาง  ( 4 ) 
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

1 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ ม.1-19   

เพื่อให๎การบริการ
ชํวยเหลือผู๎สูงอายุ  

ผูส๎ูงอายุในเขตต าบล - - 14,911,200 14,911,200 14,911,200 ร๎อยละ ผู๎สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ผู๎สูงอาย ุ
 มีคุณภาพชีวิต
ที่ ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(งบกลาง) 

2 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู๎
พิการ  ม.1-19 

เพื่อชํวยเหลือผูพ๎ิการ 
 

ผู๎พิการในเขตต าบล - - 5,193,600 5,193,600 5,193,600 ร๎อยละ ผู๎พกิารมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ผู๎พิการ มี
คุณภาพชีวิตที่  
 ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

  (งบกลาง) 
3 
 

โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู๎ปุวยเอดส๑  ม.1-19 

เพื่อผู๎ปุวยเอดส๑ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู๎ปุวยเอดส๑ในต าบล 
 

- - 33,600 33,600 33,600 ร๎อยละ ผู๎ปวุยเอดส๑
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู๎ปุวยเอดส๑ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

  (งบกลาง) 
4 สมทบโครงการกลุํมสวัสดิการ

ชุมชน(ออมวันละบาท) 
เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการ
สํวนรํวมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชน 

ในพื้นที่ต าบล 
จ านวน 300 คน 

- - 109,500 109,500 109,500 สมาชิกกองทุนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
เกิดความสามัคคี
ภายในชุมชน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น 
 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

  (งบกลาง) 

5 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพกลุํมอาชีพในต าบล 

เพื่อให๎กลุํมอาชพีมีการ
พัฒนาอาชีพ 

กลุํมอาชีพตาํงๆในเขต
ต าบลเสอเพลอ 

- - 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ
ประชาชนมี
ศักยภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความรู๎ในการ
พัฒนาสํงเสริม
อาชีพ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

6 โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีในเขต
ต าบล 

เพื่อให๎สตรีมีความรู๎
ความสามารถมากขึ้น 

สตรีในเขตต าบลเสอ
เพลอ 

- - 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละสตรีต าบล
เสอเพลอมีความรู๎
ความสามารถมาก
ขึ้น 

สตรีต าบลเสอ
เพลอมีความรู๎
ความสามารถ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

แบบ ผ. 02                                                          
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7 โครงการซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎
ผู๎สูงอายุผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อกํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎
ผู๎ด๎อยโอกาส 

ผู๎สูงอายุผู๎ด๎อยโอกาส
เขตต าบลเสอเพลอ 

- - 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ
ผู๎ด๎อยโอกาสที่
ได๎รับความ
ชํวยเหลือเพิ่มขึ้น 
 

ผู๎ด๎อยโอกาสมีที่
อยูํอาศัยที่มั่นคง 
แข็งแรง 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

8 โครงการจัดสร๎างสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ 

เพื่อให๎คนพิการมีส่ิง
อ านวยความสะดวก 

ผู๎พิการในเขตต าบลเสอ
เพลอ 

- - 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของผู๎พิการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ผุ๎พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

9 โครงการเยาวชนต าบลเสอเพลอ
หํางไกลยาเสพติด 

เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
หํางไกลยาเสพติด 

กลุํมเยาวชนต าบลเสอ
เพลอ 

- - 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของเด็กและ
เยาวชนเข๎าใจถึง
ปัญหายาเสพติด
และหํางไกลยาเสพ
ติดมาก 

เด็กและเยาวชน
เข๎าใจถึงปัญหา
ยาเสพติดและ
หํางไกลยาเสพ
ติดมาก 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

10 โครงการจัดตั้งศูนย๑ถํายทอดและ
อนุรักษ๑ภูมิปัญญา 

เพื่อสํงเสริมการถํายทอด
ภูมิปัญญาผู๎สูงอายุสูํ
ท๎องถิ่นชุมชน 

1.ผู๎สูงอายุในเขตต าบล
เสอเพลอที่เข๎า
หลักเกณฑ๑ 
2.เด็กและเยาวชน 

- - 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของ
ผู๎สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู๎สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

11 โครงการอบรมจัดท าแผนชุมชน เพื่อสํงเสริม สนับสนุน 
การจัดท าแผนชุมชน 

ด าเนินการจัดท าแผน
ชุมชนทั้ง 19 หมูํบ๎าน 
 

- - 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎รับความรู๎เพิ่มขึ้น 

น าข๎อมูลมา
จัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

12 โครงการสํงเสริมอาชีพให๎คน
พิการได๎มีงานท า 

เพื่อสํงเสริมอาชีพให๎ผู๎
พิการในเขตต าบลเสอ
เพลอ 
 

ผู๎พิการในเขตต าบลเสอ
เพลอ 

- - 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของผู๎พิการ
มีอาชีพเลี้ยงตัวเอง
มากขึ้น 

ผู๎พิการมีอาชพี
เล้ียงดูตัวเองได๎ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

13 โครงการอบรมทบทวนลูกเสือ
ชาวบ๎าน 

เพื่อสํงเสริมกลุํมลูกเสือ
ชาวบ๎านต าบลเสอเพลอ 

กลุํมลูกเสือ ต าบลเสอ
เพลอ 
 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของผู๎เข๎า
อบรมเข๎ารํวมมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
 

กลุํมลูกเสือ 
ต าบลเสอเพลอ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 
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รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 

             แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

                                      องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่ 3/5   กลยุทธ๑ที ่ 1/2     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  3/5  แนวทางการพัฒนา 1/2  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม   2.2  กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมอีนามยัทีด่ี 
2.2 แผนงาน    สาธารณสขุ  ( 11 )  , การเกษตร  ( 1 )  , งบกลาง  ( 1 ) 

แบบ ผ. 02 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

1 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ 
(ด๎านสาธารณสุข) 

เพื่อต๎องการให๎ประชาชน
รู๎จักปูองกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

คณะกรรมการทั้ง 19 
หมูํบ๎าน 

- - 380,000 380,000 380,000 ร๎อยละอัตราการ
ผูป๎ุวยในเขตพื้นที่
ลดลง   

สํงเสริมการ
ด าเนินงานด๎าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

งานสาธารณสุข ฯ 

2 โครงการสัตว๑ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ๎าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย๑ ดร.สมเด็จพระเจ๎า
น๎องนางเธอ เจ๎าฟาูจุฬาภรณวลัย
ลักษณ๑ อัคราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตตยิราชนาร ี    

เพื่อปูองกันโรคระบาด พิษ
สุนัขบ๎า ในพื้นที ่

พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละอัตราของโรค
ระบาดในเขตพื้นที่
ลดลง 

ปูองกันโรคระบาด
ในพื้นที่ 

กองการเกษตร 
 
 

3 โครงการรณรงค๑ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาโรคระบาด 

เพื่อปูองกันโรคระบาด 
ไข๎เลือดออก  ยุงลายใน
พื้นที่ 
 

พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 
 

- 
 

- 100,000 
 

100,000 100,000 ร๎อยละอัตราของโรค
ระบาดในเขตพื้นที่
ลดลง 

ปูองกันโรคระบาด
ในพื้นที่ 
 

งานสาธารณสุข  

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทอ๎งถิ่นและอุดหนุนงาน
หลักประกันสุขภาพ  (สปสช.)    / 
พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
หลักประกันสุขภาพ 

ประชาชนในต าบล 
 

- 
 

- 200,000 
 

200,000 200,000 ร๎อยละคุณภาพชวีิต
ของประชาชนดีขึ้น 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานกิจกรรม
และอุดหนุนงาน
หลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

งานสาธารณสุข ฯ 
( งบกลาง ) 

5 โครงการจัดซ้ือยาวัคซีนเวชภัณฑ๑ 
สารเคมีหรือเคมีภัณฑ๑ 

เพื่อจัดหาเวชภัณฑ๑ 
เคมีภัณฑ๑ตําง ๆ ให๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

ประชาชนในต าบล - - 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละประสิทธภิาพ
ในการด าเนินงาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

งานสาธารณสุข ฯ 
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โครงการรณรงค๑การเดินและการ
ใช๎จักรยานในชีวิตประจ าวัน  

เพื่อให๎ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

ประชาชนในเขตต าบล - - 5,000 5,000 5,000 ร๎อยละสุขภาพชวีิต
ของประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

งานสาธารณสุข ฯ 

7 
 
 
 

โครงการจัดหาสถานท่ีก าจัดขยะ
มูลฝอย 

-เพื่อก าจัดขยะในชุมชน 
-เพื่อสภาพแวดล๎อมที่ด ี

พื้นที่ในเทศบาลนคร
อุดรธาน ี

- - 240,000 240,000 240,000 ร๎อยละความพึ่ง
พอใจของประชาชน
ในการก าจัดขยะ 

ชุมชนมี
สภาพแวดล๎อมที่ดี
ขึ้น 

งานสาธารณสุข ฯ 

8 โครงการอบรมให๎ความรู๎คัดแยก
ขยะ  

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
ในการขัดแยกขยะอยาํง
ถูกต๎อง 

หมูที่ 1-19 หมูํบ๎านใน
ต าบลเสอเพลอ 

-  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละในครัวเรือนมี
ความรู๎ในการคัด
แยกขยะ 
 

สภาพแวดล๎อมใน
พื้นที่ 

งานสาธารณสุข ฯ 

 

9 โครงการเสอเพลอเมืองสะอาด เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
ในการขัดแยกขยะอยาํง
ถูกต๎อง 

1หมูํบ๎านในต าบล 
เสอเพลอ 

- - 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละในครัวเรือนมี
ความรู๎ในการคัด
แยกขยะ 
 

สภาพแวดล๎อมใน
พื้นที่ 

งานสาธารณสุขฯ 

10 โครงการอบรมให๎ความรู๎การใช๎
น้ าอยํางประหยัด การจัดการน้ า
เสีย บ าบัดน้ าเสียของครัวเรือน 

เพื่อประชาชนมีความรู๎ใน
การจัดการบริหารน้ า 

แกนน าหมูบํ๎าน จ านวน 
60 ครัวเรือน 

- - 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละครัวเรือนมี
ความรู๎ในการบ าบัด
น้ าเสีย 

สภาพแวดล๎อมใน
พื้นที่ 

งานสาธารณสุขฯ 

11 โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การปูองกันเอดส๑ 
 

เพื่อประชาชนและเยาวชน
มีความรู๎ในเร่ืองเอดส๑ 
 

แกนน าประชาชน 
เยาวชน 60 คน 

- - 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความรู๎
เพิ่มขึ้น 

สภาพแวดล๎อมใน
พื้นที่ 

งานสาธารณสุขฯ 

12 โครงการอบรมให๎ความรู๎ 
ประชาชน ในการดูแลสุขภาพให๎
ปลอดภัยท่ีดีในสภาวะปัจจุบัน 

เพื่อประชาชนมีความรู๎ใน
การดูแลสุขภาพ 
 

แกนน าประชาชน 
เยาวชน 60 คน 

- - 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความรู๎
เพิ่มขึ้น 

สภาพแวดล๎อมใน
พื้นที่ 

งานสาธารณสุขฯ 

13 โครงการอบรมลดภาวะโรคร๎อน 
 
 

เพื่อประชาชนมีความรู๎ใน
การปฏิบัติเพือ่ลดปัญหา
โลกร๎อน 

ผู๎น า/ประชาชนในเขต
ต าบลเสอเพลอ จ านวน 
60 คน 

- - 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความรู๎
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความรู๎และน าไป
ปฏิบัติอยํางถูกวิธีมี
ประสิทธิภาพ 
 

งานสาธารณสุขฯ 
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                                                      รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 

             แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

                      องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  3   กลยุทธ๑ที่ 2    ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั   ยุทธศาสตร๑ที่ 3    แนวทางการพัฒนา ที่ 2  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม    2.3  กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นการจดัการศกึษา  
2.3 แผนงาน   การศกึษา  ( 28 )  
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาํ 
จะได๎รบั 

หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

1 โครงการจัดหาอาหาร
เสริม(นม)ในโรงเรียน 
จ านวน 5 แหํง 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาการของ
เด็ก 

โรงเรียนเขตพื้นที่
ต าบลเสอเพลอ 5 
แหํง จ านวน 670 คน  
 

- - 1,309,531 1,335,208 1,360,885 ร๎อยละความพึงพอใจ
เด็กได๎รับอาหารเสริม 

การพัฒนาทางรํางกาย
ของเด็กมีการพัฒนาที่ดี
ขึ้น 
 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดหาอาหาร
เสริม(นม)ในโรงเรียนและ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาการของ
เด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 4 
แหํง จ านวน 200 คน 
 

- - 383,240 383,240 383,240 ร๎อยละความพึงพอใจ
เด็กได๎รับอาหารเสริม 

การพัฒนาทางรํางกาย
ของเด็กมีการพัฒนาที่ดี
ขึ้น 
 

กองการศึกษา 

3 
 

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันในโรงเรียนในเขต
พื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 

เพื่อให๎เด็กมีโภชนาการ
ที่ด ี

โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลเสอเพลอ 5 
แหํง จ านวน 670 คน 

- - 2,680,000 2,680,000 2,680,000 ร๎อยละความพึงพอใจ
เด็กได๎รับอาหาร
กลางวัน 
 
 

ให๎เด็กมีโภชนาการที่ดี กองการศึกษา 

4 โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให๎เด็กมีโภชนาการ
ที่ด ี

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 4 
แหํง จ านวน 200 คน 

- - 980,000 980,000 980,000 ร๎อยละความพึงพอใจ
เด็กได๎รับอาหาร
กลางวัน 
 

ให๎เด็กมีโภชนาการที่ดี กองการศึกษา 

5 โครงการจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให๎เด็กมีสื่อการ
เรียนการสอนที่ดีและ
เพิ่มการพัฒนาการเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กในเขต
พื้นที่ จ านวน 4 แหํง 
จ านวน 200 คน 
 

- - 340,000 340,000 340,000 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึ่งพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตราฐาน 

กองการศึกษา 

-130- 

แบบ  ผ.02 



 
 

6 โครงการสํงเสริมชํวยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาให๎มี
รายได๎ ชํวงปิดภาคเรียนฤดู
ร๎อน  
 

เพื่อรียนรู๎สร๎างเสริม
ประสบการในการ
ปฏิบัติงาน 

นักเรียนนักศึกษาใน
เขตต าบล เสอเพลอ 

- - 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพอใจในการสร๎าง
เสริมประสบกาณ๑ 
 

นักเรียนนักศึกษาได๎ใช๎
เวลาวํางหาประสบกาณ๑
ในการเรียนรู๎ปฏิบัต ิ

กองการศึกษา 

7 โครงการสํงเสริมสนับสนุน
การเข๎าถึงบริการภาครัฐ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

เพื่อลดภาระให๎แกํ
ผู๎ปกครอง 

เด็กกํอนวยัเรียนใน
เขตต าบลเสอเพลอ  
 

- - 120,000 120,000 120,000 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพอใจในการลด
ภาระให๎กบัผู๎ปกครอง 

ลดภาระให๎แกํ
ผู๎ปกครอง 

กองการศึกษา 

8 โครงการสํงเสริมพัฒนา
ศักยภาพพัฒนาการส าหรับ
เด็กปฐมวัย  

เพื่อให๎เด็กได๎เรียนรู๎และ
เพิ่มพัฒนาการการ
เรียนรู๎ที่ดียิ่งขึ้น 
 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก4 
แหํง 

- - 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของจ านวนเด็ก
นักเรียนมีพัฒนาที่ดี
ยิ่งขึ้น 

เด๎กมีพัฒนาการที่ดี
ยิ่งขึ้น 
 

กองการศึกษา 

9 โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษาเด็ก
อาย ุ3-5 ปี ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กวัดใหมํสงเปลือย 
( คําหนังสือเรียน ) 
 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี มี
สื่อการเรียนการสอนที่ดี
และเพิ่มการพัฒนาการ
เด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดใหมํสงเปลือย 
จ านวน 79 คน 

- - 15,600 15,600 15,600 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
 

10 โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษาเด็ก
อาย ุ3-5 ปี ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศิริชัยเจริญ 
( คําหนังสือเรียน ) 
 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี มี
สื่อการเรียนการสอนที่ดี
และเพิ่มการพัฒนาการ
เด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดวัดศิริชัยเจริญ
จ านวน 37 คน 

- - 7,400 7,400 7,400 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
 

11 โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษาเด็ก
อาย ุ3-5 ปี ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านโคกศรีส าราญ 
( คําหนังสือเรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี มี
สื่อการเรียนการสอนที่ดี
และเพิ่มการพัฒนาการ
เด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านโคกศรีส าราญ
จ านวน 26 คน 

- - 5,200 5,200 5,200 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
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12 โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษาเด็ก
อาย ุ3-5 ปี ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านทองอินทร๑ 
( คําหนังสือเรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี มี
สื่อการเรียนการสอนที่ดี
และเพิ่มการพัฒนาการ
เด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านทองอินทร๑ 
จ านวน 58  คน 

- - 11,600 11,600 11,600 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
 

13 โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษาเด็ก
วัดใหมํสงเปลือย 
( คําอุปกรณ๑การเรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชวีิตและ
เป็นแหลํงการเรียนการ
สอนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดใหมํสงเปลือย 
จ านวน 79 คน 

- - 15,600 15,600 15,600 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
 

14 โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษาเด็ก
วัดศิริชัยเจริญ 
( คําอุปกรณ๑การเรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชวีิตและ
เป็นแหลํงการเรียนการ
สอนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดศิริชัยเจริญ 
จ านวน 37 คน 

- - 7,400 7,400 7,400 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
 

15 โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษาเด็ก
บ๎านโคกศรีส าราญ 
( คําอุปกรณ๑การเรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชวีิตและ
เป็นแหลํงการเรียนการ
สอนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านโคกศรีส าราญ
จ านวน 26 คน 

- - 5,200 5,200 5,200 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
 

16 โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษาเด็ก
บ๎านทองอินทร๑ 
( คําอุปกรณ๑การเรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชวีิตและ
เป็นแหลํงการเรียนการ
สอนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านทองอินทร๑ 
จ านวน 37 คน 

- - 11,600 11,600 11,600 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
 

17 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดใหมํสงเปลือย 
( คําเครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชวีิตการ
เรียนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดใหมํสงเปลือย 
จ านวน 79 คน 

- - 23,400 23,400 23,400 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
 

18 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ 
( คําเครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชวีิตการ
เรียนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดศิริชัยเจริญ 
จ านวน 37 คน 

- - 11,100 11,100 11,100 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
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19 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านโคกศรีส าราญ 
( คําเครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชวีิตการ
เรียนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านโคกศรีส าราญ 
จ านวน 26 คน 

- - 7,800 7,800 7,800 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
 

20 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านทองอินทร๑ 
( คําเครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชวีิตการ
เรียนที่ดีขึ้นของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านทองอินทร๑ 
จ านวน 58 คน 

- - 17,400 17,400 17,400 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
 

21 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดใหมํสงเปลือย 
( คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชวีิตและ
พัฒนาการที่ดีของเด็ก 
เพิ่มเป็นแหลํงการเรียน
การสอนของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดใหมํสงเปลือย
จ านวน 79 คน 

- - 33,540 33,540 33,540 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
 

22 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ 
( คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชวีิตและ
พัฒนาการที่ดีของเด็ก 
เพิ่มเป็นแหลํงการเรียน
การสอนของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดศิริชัยเจริญ 
จ านวน 37 คน 

- - 15,910 15,910 15,910 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
 

23 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านโคกศรีส าราญ 
( คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชวีิตและ
พัฒนาการที่ดีของเด็ก 
เพิ่มเป็นแหลํงการเรียน
การสอนของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านโคกศรีส าราญ 
จ านวน 26 คน 

- - 11,180 11,180 11,180 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
 

24 โครงการคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านทองอินทร๑ 
( คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ) 

เพื่อให๎เด็กอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาคุณภาพชวีิตและ
พัฒนาการที่ดีของเด็ก 
เพิ่มเป็นแหลํงการเรียน
การสอนของเด็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านทองอินทร๑ 
จ านวน 58  คน 

- - 24,940 24,940 24,940 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎
มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 
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        รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 
         แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

                                                                                           องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  3   กลยุทธ๑ที่ 2    ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั   ยุทธศาสตร๑ที่  3    แนวทางการพัฒนา ที่ 2  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม  2.3 กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุดา๎นการจดัการศกึษา  
2. แผนงาน   การศกึษา  (  28   ) 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่าผาํน ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
25 อุดหนุนโครงการจัด

การศึกษาแบบมีสํวน
รํวม โดยใช๎ต าบลเป็น
ฐาน 
  ( เสอเพลอโมเดล ) 
 

เพื่อรองรับนโยบายของ
รัฐบาลด๎านการศึกษา 

เขตพื้นที่ต าบลเสอเพลอ 
จ านวน 5 โรงเรียน  

- - 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของประชาชนและ
บุคลากรมีความพึงพอใจใน
การน ารํองด๎านการศึกษา 

รองรับนโยบายของรัฐบาล
ด๎านการศึกษา 

กองการศึกษา 

26 อุดหนุนโครงการ
สํงเสริมกิจกรรม
โครงการโรงเรียนใน
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพ ฯ    
 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
เกี่ยวกบัโครงการใน  
พระราชด าริ ฯ 

โรงเรียนในพื้นที่ 
ต าบล 

- - 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละความพอใจของ
นักเรียนที่ได๎ด าเนินการตาม
โครงการ 

นักเรียนมีความ
เข๎าใจดครงการใน
พระราชด าร ิ

กองการศึกษา 

27 อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมเข๎าคําย
ลูกเสือ – เนตรนารี 
 

เพื่อเรียนรู๎ในหน๎าทึ่ที่
รับผิดชอบตลอดทั้ง
ความรักความสามัคคี 

เขตพื้นที่ต าบลเสอเพลอ 
จ านวน 5 โรงเรียน 

- - 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของประชาชนมีความ
พอใจในให๎บุตรหลานได๎มี
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น 

นักเรียนได๎เรียนรู๎ถึงความ
รักความสามัคคี 

กองการศึกษา 

28 อุดหนุนโครงการคําย
เยาวชนอบรมวินัย
คุณธรรมจริยธรรม 
 

เพื่ออบรมเด็กเยาวชน
มีวินัยในตัวเอง 

สถานศึกษาในเขต
พื้นท่ี 
5 โรงเรียน  

- - 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ  

เด็กเยาวชนมีวินัยใน
ตัวเอง 

กอง
การศึกษา 
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                                             รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 

                         แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

                       องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่ 3  กลยุทธ๑ที ่2     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่ 3    แนวทางการพัฒนา 2  
ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม    2.4 กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุการอนรุกัษ๑ประเพณแีละวฒันธรรมทอ๎งถิน่ 
2.4  แผนงาน    การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  (  11 ) 
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

1 โครงการอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีในท๎องถิ่น 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาทุกหมูํบ๎านใน
ต าบล1,000 คน 

- - 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของประชาชนมีความ
เข๎าใจในการอนุรักษ๑วัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

อนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีในท๎องถิ่น 

กองการศึกษา 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           โครงการลานบุญ ลานธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร๎าง
จิตส านึกของประชาชน
โดยอาศัยหลักธรรม 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาทุกหมูํบ๎านใน
ต าบล 520 คน 

- - 40,000 40,000 40,000 ร๎อยละของประชาชนมีความ
เข๎าใจในการอนุรักษ๑วัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

เสริมสร๎างจิตส านึก
ของประชาชนโดย
อาศัยหลักธรรม 

กองการศึกษา 

3 อุดหนุนโครงการประเพณี
สงกรานต๑รดน้ าด าหัว
ผู๎สูงอายุ 

เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีในท๎องถิ่น 

อุดหนุนให๎แกํ
คณะกรรมการหมูํบ๎าน
ในเขตต าบลเสอเพลอ
ทั้ง 19 หมูํบ๎าน 

- - 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของประชาชนมีความ
เข๎าใจในการอนุรักษ๑วัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

อนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีในท๎องถิ่น 

กองการศึกษา 
 
 

4 อุดหนุนโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร๎อน 

เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีในท๎องถิ่น 

เยาวชนในเขตต าบล 
จ านวน 30 คน 
 

- - 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของความพึ่งพอใจเยาวชน
ที่เข๎ารํวมโครงการ 

อนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีในท๎องถิ่น 

กองการศึกษา 

5 อดหนุนโครงการประเพณี
แหํเทียนพรรษา 

เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีในท๎องถิ่น 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาทุกหมูํบ๎านใน
ต าบล 800 คน 

- - 95,000 95,000 95,000 ร๎อยละของประชาชนมีความ
เข๎าใจในการอนุรักษ๑วัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

อนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีในท๎องถิ่น 

กองการศึกษา 

6 อุดหนุนโครงการสํงเสริม
สนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ 

 

เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีในท๎องถิ่น 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาทุกหมูํบ๎านใน
ต าบล 1,000 คน 

- - 60,000 60,000 60,000 ร๎อยละของประชาชนมีความ
เข๎าใจในการอนุรักษ๑วัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

อนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีในท๎องถิ่น 
 

กองการศึกษา 

ผ. แบบ 02 
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7 อุดหนุนโครงการอนุรักษ๑
วัฒนธรรมประเพณีสวดมนต๑
ท านองสารภัญญะ 

 

เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
สืบทอดประเพณีใน
ท๎องถิ่น 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาทุกหมูํบ๎านใน
ต าบล 250 คน 

- - 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของประชาชนมีความพึง
พอใจที่ได๎อนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีในท๎องถิ่น 

ชุมชนมีการสืบ
ทอดประเพณ ี

กองการศึกษา 

8 อุดหนุนโครงการ/สนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธีในวันส าคัญ
ของชาติ 

 

เพื่อให๎หนํวยงาน
ราชการและประชาชน
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 

อ าเภอกุมภวาป ี
 

- - 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของประชาชนที่มีความพึ่ง
พอใจที่ได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรม 

เพื่อให๎ประชาชน
สํวนรํวมตลอดจน
หนํวยงานราชการ 

กองการศึกษา 
อ าเภอ 

กุมภวาป ี

9 อุดหนุนโครงการขบวนแหํใน
งานประเพณี 

ประจ าปีทํุงศรีเมืองอุดรธานี 

 

เพื่ออนุรักษ๑รักษามสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
ประเพณ ี

อ าเภอกุมภวาป ี - - 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของประชาชนที่มีความพึ่ง
พอใจที่ได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรม 

เพื่อให๎ประชาชน
สํวนรํวมตลอดจน
หนํวยงานราชการ 

กองการศึกษา 
อ าเภอ 

กุมภวาป ี

10 อุดหนุนโครงการแขํงขันกีฬา
กลุํมโรงเรียนเสอเพลอ 

 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพและ
ความรักความสามัคคี
นักเรียน 
 
 

กลุํมโรงเรียนในพื้นที่ 
จ านวน 5 โรงเรียน 

- - 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของนักเรียนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

เด็กมีพลานามัยที่ด ี กองการศึกษา 

11 อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสืบสานต านาน
อ าเภอกุมภวาปี 

 

เพื่ออนุรักษ๑รักษามสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
ประเพณ ี

อ าเภอกุมภวาป ี - - 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของประชาชนที่มีความพึ่ง
พอใจที่ได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรม 

เพื่อให๎ประชาชน
สํวนรํวมตลอดจน
หนํวยงานราชการ 

กองการศึกษา 
อ าเภอ 

กุมภวาป ี
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              ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่ 3   กลยุทธ๑ที่  1   ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่ 3/4    แนวทางการพัฒนา ที่ 1/3 
 ยทุธศาสตร๑ที ่ 2  ดา๎นคณุภาพชวีติ  สงัคม  และวฒันธรรม     2.5 กลยทุธ๑สงํเสรมิสนบัสนนุการกฬีาและนนัทนาการ 

2.5 ผนงาน  เคหะชมุชน  (6)    การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  (   1 ) 
 
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

12 โครงการกํอสร๎างสนาม
กีฬา แบบ คสล. ม.8 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน 

สนามกีฬา หมู ํ 8 - - 240,000 240,000 - ร๎อยละประชาชนที่ใช๎
บริการสนามกีฬา 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

กองชําง 

13 โครงการกํอสร๎างลานกีฬา 
ม.10  , ม.2  ,  ม.11 ,     
   ม.19 
 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน 

ลานกีฬา  ม.10 , ม.2 ,  
ม.11 ,  ม.19 

 - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร๎อยละประชาชนที่ใช๎
บริการสนามกีฬา 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

กองชําง 

14 โครงการกํอสร๎างสนาม
กีฬา แบบ คสล. ม.2 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน 

สนามกีฬา  ม.12 
ยาว 26ม. กวา๎ง 16 ม. 

-- - 300,000 - - ร๎อยละประชาชนที่ใช๎
บริการสนามกีฬา 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

กองชําง 

15 โครงการกํอสร๎างลานกีฬา 
ม.8 
 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน 

ลานกีฬา  ม.8 - - 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ร๎อยละประชาชนที่ใช๎
บริการสนามกีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

กองชําง 

16 
 

โครงการกํอสร๎างสนาม
กีฬา คสล. ม.17 
 
 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน 

ลานกีฬา  ม.17 - - - 2,250,000 2,250,000 ร๎อยละประชาชนที่ใช๎
บริการสนามกีฬา 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

กองชําง 

17 โครงการกํอสร๎างสนาม
กีฬา คสล. ม.18 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน 

ลานกีฬา  ม.18 - - 1,990,000 - - ร๎อยละประชาชนที่ใช๎
บริการสนามกีฬา 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

กองชําง 

18 โครงการแขํงขันกีฬา
ประชาชนเยาวชนต๎านยา
เสพติด 
 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาทุกหมูํบ๎านใน

ต าบลเสอเพลอ 

- - 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละของประชาชน
มีสุขภาพรํางกายที่
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

กองการศึกษา 

 

แบบผ. 02 
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         รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 
                        แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

                  องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่ 6  กลยุทธ๑ที ่ 2,3,4     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  6  แนวทางการพัฒนา ที ่2,3,4 

 ยทุธศาสตร๑ที่  2  ด๎านคณุภาพชีวติ  สงัคม  และวัฒนธรรม    2.6 กลยุทธ๑สงํเสริมสนบัสนุนชมุชนเขม๎แขง๎ปลอดยาเสพติด และความปลอดภยัในชีวติและทรพัย๑สนิ 
 2.6 แผนงาน   การรกัษาความสงบภายใน  (11)  , การรกัษาความสงบภายใน  (1) 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

1 โครงการรณรงค๑ปูองกัน
ปัญหายาเสพติด 
 

เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายา 
เสพติดในชุมชน      
 

เด็ก/เยาวชน/กลุํมเสียง/
ประชาชนในต าบล 

- - 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของยาเสพติด
ในชุมชนลดลง 

ชุมชนปลอดยาเสพ
ติด 

งานปูองกัน 

2 โครงการหมูํบ๎านปลอด
ยาเสพติด 

เพื่อชุมชนปลอดยาเสพติด
เพื่อขจัดสิ่งเสพติดใน
ชุมชน 

หมูํบ๎านในเขตต าบลเสอเพลอ 
จัดตั้งเยาวชนแกนน าต๎านยา
เสพติด หมูํลํะ 5  
 

- - 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของประชาชน
มีความตื่นตัวในการ
ปูองกันยาเสพติด 

ชุมชนปลอดยาเสพ
ติด 

งานปูองกัน 

3 โครงการจัดเวรยามเฝูา
ระวังยาเสพติด 

เพื่อฝึกอบรมสมาชกิผู๎
ประสานงานพลังแผํนดิน
เอาชนะยาเสพติด 

ต ารวจบ๎าน/อาสาสมัคร
เยาวชน/อปพร. 

- - 60,000 60,000 60,000 ร๎อยละของยาเสพติด
ในชุมชนลดลง 

ชุมชนปลอดยาเสพ
ติด 

งานปูองกัน 

4 โครงการสํงเสริมการมี
สายตรวจต าบล/สาย
ตรวจเยาวชน/อปพร./
ต ารวจบ๎าน/ผู๎น าชุมชน 
 

เพื่อสํงเสริมโครงการ ฯ  
ดังกลําว 

ประชาชนในต าบลเสอเพลอ - - 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของยาเสพติด
ในชุมชนลดลง 

มีการสานตํอโครงการ
อยํางตํอเนื่อง 

งานปูองกัน 

5 โครงการสํงเสริมการ
ปฏิบัติการตามกฎหมาย
ในการจัดระเบียบสังคม
และกฎหมายอื่นๆ 
 

เพื่อประชาชนเคารพ
กฎระเบียบ  วินัยของ
บ๎านเมือง 

ประชาชนในต าบลเสอเพลอ - - 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของปัญหา
สังคมในชุมชนลดลง 

ประชาชนเคารพ
กฎระเบียบวินยัของ
บ๎านเมืองอยํางจริงจัง 

งานปูองกัน 

แบบ ผ. 02 
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6
  

โครงการเฝูาระวังภัย
เพื่อปูองกันและ
อุบัติเหตุทางถนนชํวง
เทศกาลปีใหมํสงกรานต๑ 

เพื่อปูองกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ผู๎น าท๎องที่ และประชาชน 
จ านวน 19 หมู ํ

- - 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช๎รถ
ใช๎ถนน 

งานปูองกัน 

7 โครงการชํวยเหลือ
ประชาชนผู๎ประสบ
ภาวะเดือดร๎อน/ภัย
พิบัติ/ผู๎ประสบอุบัติเหตุ
ฯลฯ 
 

เพื่อชํวยเหลือผูป๎ระสบ
ภาวะเดือดร๎อน/ภัยพิบัติ/
ผู๎ประสบอุบัติเหตุฯลฯ 

ประชาชนในเขตต าบลเสอ
เพลอ 

- - 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของ
ผู๎ประสบภัยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู๎ประสบภัยได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

งานปูองกัน 
 
 

8 โครงการสํงเสริม
สนับสนุน หนํวยกู๎ชีพ-
กู๎ภัย 

เพื่อพิจารณาหนวํยกู๎ชีพ -  
กู๎ภัยต าบล 

หนํวยกู๎ชีพ -  กู๎ภยัต าบล - - 324,000 324,000 324,000 ร๎อยละของการ
ด าเนินงานดียิ่งขึ้น 

การบริหารจัดการ
หนํวยกู๎ชีพมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

งานปูองกัน 

9 โครงการกิจกรรมตํางๆ/
ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก 
อปพร. 

เพื่อฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก 
 อปพร. 

ศูนย๑ อปพร.ต าบล/อ าเภอ - - 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละของการ
ปฏิบัติงานของ อป
พร.มีประสิทธิภาพ 
ดีขึ้น 
 

อปพร.มีความรู๎ความ
เข๎าใจในการปฏบิัติ
หน๎าที ่

งานปูองกัน 

10 อุดหนุนศูนย๑ปฏบิัติการ
การรํวมในการให๎ความ
ชํวยเหลือประชาชนของ 
อปท. ระดับ อ าเภอกุม
ภวาป ี
 

เพื่อให๎การชํวยเหลือ
ประชาชนที่ได๎รับความ
เดือดร๎อนในด๎านตํางๆ 

อุดหนุนศูนย๑ให๎ความชวํยเหลอื
ประชาชน อปท. ระดับ อ าเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  
 

- - 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละของของ
ประชาชนที่ประสบ
ความเดือดร๎อนใน
ด๎านตํางๆ 

ประชาชนที่ประสบ
ความเดือดร๎อนใน
ด๎านตํางๆได๎รับการ
ชํวยเหลือ  

งานปูองกัน 
(ส านักปลัด) 

 

11 ซํอมแซมรถบรรทุก เพือใช๎ในการซํอมแซม
บ ารุงรักษา หรอืปรับปรุง
ครุภัณฑ๑ รถบรรทุกน้ า 
เชํนตัวถัง แสดนเลส ฯลฯ 

ซํอมแซมรถบรรทุกน้ า - - 500,000 - - ร๎อยละของการ
ชํวยเหลือประชาชนดี
ขึ้น 

ประชาชนที่ประสบ
ความเดือดร๎อนใน
ด๎านตํางๆได๎รับการ
ชํวยเหลือ  

งานปูองกัน 
(ส านักปลัด) 
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                รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 

               แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

                                                                                         องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่    2  กลยุทธ๑ที่  1,2,4         ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่ 2    แนวทางการพัฒนา ที่  1,2, 4, 
 ยทุธศาสตร๑ที ่ 3   ดา๎นสงํเสรมิเศรษฐกจิ การลงทนุ  พาณชิยกรรม และการทอํงเทีย่ว      3.1  กลยทุธ๑ สงํเสรมิสนบัสนนุหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และ การมอีาชพีของประชาชน 
 3.1  แผนงาน  การศกึษา  (1),    การเกษตร  (10 ) , อตุสาหรรมและการโยธา  ( 3 )   
 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั    
            (KPI) 

ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

1 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุน/แหลํง
การเรียนรู๎ ผาแดง
นางไอํ  

เพื่อให๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎
ทั้งในเขตชุมชนและชุมชน
ใกล๎เคียง 

สํงเสริม/สนับสนุน/แหลํ
การเรียนรู๎ ฯลฯในเขต
ต าบลเสอเพลอ 
 

- - 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของความพอใจ
ของกลุํมเปูาหมาย 

- ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจในเรื่องดังกลําว 

กองการศึกษา 

2 โครงการสํงเสริม
อาชีพของเกษตรกร 

เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ในการ
ประกอบอาชีพของเกษตร 

อบรมเชิงปฏิบัติงาน 
จ านวน 100  คน 

- - 250,000 250,000 250,000 ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมมี
ความเข๎าใจในการ
ประกอบอาชีพ 

- มีความรู๎ความเข๎าใจใน
การประกอบอาชพีของตน 
- สามารถน าไปยกระดับ
การประกอบอาชพีให๎ดีขึ้น 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

3 โครงการสํงเสริม
การปลูกพืชพันธุ๑ดี 

เพื่อให๎เกษตรกรตระหนักใน
การปลูกพืชพันธุ๑ด ี

อบรมเชิงปฏิบัติงาน 
จ านวน 100  คน 

- - 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมมี
ความเข๎าใจในการปลูกพืช
พันธุ๑ด ี

- ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีการ
ปรับเปลี่ยน  
  พฤตกิรรมการผลิต 
 - สามารถยกระดับรายได๎
ของเกษตรกร 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

4 โครงการสํงเสริม
เกษตรอินทรีย๑ 

เพื่อให๎เกษตรกรตระหนักใน
การผลิตเกษตรอินทรีย๑ 

อบรมเชิงปฏิบัติงาน 
จ านวน 50  คน 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมมี
ความเข๎าใจในเกษตร
อินทร๑ 

- สามารถน าความรู๎ที่
ได๎รับมาท าเกษตรอินทรีย๑
ได๎ถูกต๎องยิ่งขั้น 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

5 โครงการสํงเสริม
การผลิตปศุสัตว๑ 

เพื่อยกระดับการผลิตปศุ
สัตว๑ให๎สูงขึ้น 

อบรมเชิงปฏิบัติงาน 
จ านวน 100  คน 

- - 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมมี
ความเข๎าใจในวิถกีารผลิต
ปศุสัตว๑ 
 

- มีความรู๎ในการผลิตปศุ
สัตว๑ที่ถูกต๎องยิ่งขึ้น 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

แบบ ผ. 02 
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6 โครงการสํงเสริมการ
ผลิตประมง 

เพื่อยกระดับการผลิตประมง
ให๎สูงขึ้น 

อบรมเชิงปฏิบัติงาน 
จ านวน 100  คน 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมมี
ความเข๎าใจในวิถกีารผลิต
ประมง 

- มีความรู๎ในการผลิต
ประมงที่ถูกต๎องยิ่งขึ้น 
 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

7 โครงการสํงเสริม
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่อสํงเสริมและเผยแพรํ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

อบรมเชิงปฏิบัติงาน 
จ านวน 100  คน 

- - 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมมี
ความเข๎าใจแนวคิดของ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

ผูเ๎ข๎ารํวมโครงการรักษ๑
และเทิดทูนในสถาบันพระ
พระมหากษัตริย๑ 
 

กองสํงเสริม

การเกษตร 

8 
 

โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑
สินค๎า OTOP 

เพื่อยกระดับสินค๎า otop 
ของต าบลให๎ก๎าวทัน aec 

อบรมเชิงปฏิบัติงาน 
จ านวน 25  คน 

- - 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของสินค๎า otop มี
การยกระดับให๎ดีขึ้น 
 

สินค๎า otop ของต าบล
สามารถแขํงขันได๎ในตลาด 

กองสํงเสริม

การเกษตร 

9 โครงการสํงเสริม
การเกษตรที่ดี 

เพื่อปรับเปลี่ยนวิถกีารผลิต
เกษตร 

อบรมเชิงปฏิบัติงาน 
จ านวน 100  คน 

- - 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมมี
ความเข๎าใจในเกษตรที่ด ี

ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรให๎
ถูกต๎องตามหลักวิชาการ 

กองสํงเสริม

การเกษตร 

10 โครงการกํอสร๎างฝาย
น้ าล๎นห๎วยสามพาด-
ห๎วยค าบาก ม.3      
( LSEP ) 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการอุปโภค / 
การเกษตร 

( กวา๎ง  40  
ยาว 20 ม. ) 

- - 800,000 800,000 800,000 ร๎อยละของปริมาณน้ าที่
เก็บกักน้ าเพิ่มขึ้น 

มีน้ าใช๎ในการอุปโภค/
การเกษตร 

กองชําง 

11 โครงการกํอสร๎าง
คลองสํงน้ า คสล.เพื่อ
การเกษตร ม.7       
( LSEP ) 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการเกษตร ( กวา๎ง 2 ม.  
ยาว 6,000 เมตร ) 

- - 6,000,000 6,000,000 - ร๎อยละของปริมาณน้ าที่สํง
ได๎เพิ่มขึ้น 
 
 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 

12 โครงการกํอสร๎างฝาย
น้ าล๎น (ขนาดใหญํ)  
ม.15 ( LSEP ) 

เพื่อมีน้ าใช๎ในการอุปโภค /
การเกษตร 

ขนาดกวา๎ง 15 ม. 
ผนังข๎างสูง 3.50 ม. 

สันฝายสูง1.5 – 2.00 ม. 
 

- - 800,000 800,000 - ร๎อยละของปริมาณน้ าที่
เก็บกักน้ าเพิ่มขึ้น 
 

มีน้ าใช๎ในการอุปโภค/
การเกษตร 

กองชําง 

13 โครงการปลํอยปลา 
หนองบ๎านสวนมอญ 
ม. 6 

เพื่อยกระดับการผลิตประมง
ให๎สูงขึ้น 

หนองบ๎านสวนมอญ 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมมี
ความเข๎าใจในวิถกีารผลิต
ประมง 

- มีความรู๎ในการผลิต
ประมงที่ถูกต๎องยิ่งขึ้น 
 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

14 โครงการชุมชนทํอง 
เท่ียว OTOP นวัต
วิถ ี

เพื่อพัฒนาศักยภาพสินค๎า
ของ OTOP ในเชิงทํองเที่ยว 

ศูนย๑การเรียนรู๎แหลํงหรือ 
OTOP ในชุมชน 

- - 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของชุมชนมีสินค๎า
ผลิตภัณฑ๑เพื่อกระจาย
รายได๎มากขึ้น 

มีชุมชนได๎มีแหลํงเรียนรู๎ กองสํงเสริม
การเกษตร 
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      รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 
           แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

                                                                                     องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

 ยทุธศาสตร๑จงัหวัด    ยุทธศาสตร๑ท่ี 5  กลยุทธ๑ท่ี 1,2,3     ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัด  ยุทธศาสตร๑ท่ี   5  แนวทางการพัฒนา ท่ี 1,2,4 
 ยทุธศาสตร๑ที่  4  การบรหิารจัดการและอนรุกัษ๑ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎ม 
 4.1  แผนงาน  สาธารณสขุ (2)  ,  งานรกัษาความสงบภายใน  ( 1 )  , แผนงานการเกษตร (2)  ,แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา     ( 9 ) 
 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

1 โครงการรณรงค๑เพื่อการ
รักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อม 

เพื่อสร๎างจิตส านึกใน
การรักษาความสะอาด/
ลดมลพิษที่เกิดกับ
ชุมชน 

  ทุกหมูบํ๎านในต าบล - - 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่รํวมกิจกรรมและ
น าไปปฏิบัติได๎จริงใน 
 

ชุมชนมีสภาพแวดล๎อม
ทรัพยากรที่ดีมีคุณภาพ
กับชุมชน เกิด
ประสิทธิภาพกับ
ประชาชน 

งาน
สาธารณสุข 

2 โครงการอบรมให๎ความรู๎
ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกบั 
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล๎อม 

ทุกหมูํบ๎านในต าบล - - 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละของ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชนมี
การจัดการดีขึ้น 

ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล๎อม 

งาน
สาธารณสุข 

3 โครงการชุมชนสะอาด  
บ๎านเมืองนําอยูํ  ภูมิ
ทัศน๑นํามอง 

เพื่อบริหารจัดการ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน 
 

ทุกหมูํบ๎านในต าบล - - 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชนมี
การจัดการดีขึ้น 

ประชาชนเห็น
ความส าคัญในการ
อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 

งานปูองกัน 

4 โครงการอุดหนุน/
สํงเสริม/สนับสนุน 
อนุรักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎/
ปุาชุมชน/ ดินและน้ า 
ฯลฯ 

เพื่อสร๎างจิตส านึกใน
การอนุรักษ๑ทรัพยากร
ปุาไม๎ 

จัดกิจกรรมปลูกปุา 
เขตต าบลเสอเพลอ   
จ านวนไมํน๎อยกวาํ 
50,000 ต๎น 

- - 75,000 75,000 75,000 ร๎อยละประชาชน
เข๎าใจ/หวงแหน
ทรัพยากรปาุไม๎อยาํง
น๎อย 300 คน  
ร๎อยละของประชาชน
มีการปลูกต๎นไม๎อยาํง
น๎อย  5000  ต๎น 
 

- ประชาชนมีความหวง
แหนทรัพยากรปุาไม๎ใน
พื้นที่ของตน 

กองสํงเสริม
การเกษตร 

แบบ ผ. 02 
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5 โครงการปลูกปุารอบ
หนองน้ ากิน  ม.2 

เพื่อเพิ่มจ านวนต๎นไม๎ใน
เขตพื้นที่ 
 

หนองน้ ากิน ม.2 - - 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของจ านวนปาุ
ไม๎เพิ่มขึ้น 

มีปุาไม๎และสิ่งแวดล๎อม
ที่ด ี

กองสํงเสริม
การเกษตร 

6 โครงการกํอสร๎างรั้ว
ก าแพง  
ม.17  หนองน้ าประปา
หมูํบ๎าน- 
 

เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ปุา
ชุมชน 

ระยะทาง 500 ม. - - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ร๎อยละของปุาไม๎ที่
เพิ่มขึ้น 

ปุาไม๎ได๎รับการอนุรักษ๑ดี
ยิ่งขึ้น 

กองชําง 

7 
 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑รอบประปาบ๎านวัง
หน๎าผา ม.18 
 

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ที่ดีภายในหมูบํ๎าน 

   ประปาบา๎น 
  วังหนา๎ผา  ม.18 

- - 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของจ านวน
ประชาชนที่ใช๎
ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 
 

มีอนามัยและ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑
สองข๎างทางภายใน
หมูํบ๎าน  ม.1 

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ที่ดีภายในหมูบํ๎าน 

กํอสร๎างเก๎าอี้ลูวํิ่งคสล. 
อุปกรณ๑ออกก าลังกาย 
อาคาร ศาลาพักผํอน 
ปลูกต๎นไม๎  ปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ 
 

- - 1,000,000 1,000,000 - ร๎อยละของจ านวน
ประชาชนที่ใช๎
ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 
 

มีอนามัยและ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 

 

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑
รอบหนองน้ า  ม.11 

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ที่ดีภายในหมูบํ๎าน 

กํอสร๎างเก๎าอี้ลูวํิ่งคสล. 
อุปกรณ๑ออกก าลังกาย 
อาคาร ศาลาพักผํอน 
ปลูกต๎นไม๎  ปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ 

- - 1,000,000 1,000,000 - ร๎อยละของจ านวน
ประชาชนที่ใช๎
ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 
 

มีอนามัยและ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 

 

10 โครงการกํอสร๎างศาลปูุยํา 
พร๎อมปรับปรุงภูมิทัศน๑  
ม.17 

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ที่ดีภายในหมูบํ๎าน 

กํอสร๎างสาลเจ๎า  ต๎นไม๎  
ปรับปรุงภูมิทัศน๑
โดยรอบ 

- - 500,000 500,000 - ร๎อยละของจ านวน
ประชาชนที่ใช๎
ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 

มีอนามัยและ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 

 

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑
รอบหนองน้ าพื้นที ่ บา๎น
โนนสวรรค๑ ม.7 

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ที่ดีภายในหมูบํ๎าน 

พื้นที่ 8 ไรํ เทคอนกรีต
รอบหนองตามสัดสํวน 
กว๎าง 250 เมตร 

- - 300,000 - - ร๎อยละของจ านวน
ประชาชนที่ใช๎
ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 
 

มีอนามัยและ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 
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12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑
รอบๆอํางเก็บน้ าห๎วยน้ า
ลอดและจัดซ้ือทํอ ม.10 

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ที่ดีภายในหมูบํ๎าน 

ทํอกวา๎ง 1 เมตร ยาว
ประมาณ 15 เมตร 

- - - 150,000 - ร๎อยละของจ านวน
ประชาชนที่ใช๎
ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 

มีอนามัยและ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 

 

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑
รอบสระน้ าประปาบ๎านวัง
หน๎าผา ม.11    

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ที่ดีภายในหมูบํ๎าน 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑รอบ
สระน้ าประปาบา๎นวัง
หน๎าผา 

- - - - 400,000 ร๎อยละของจ านวน
ประชาชนที่ใช๎
ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 
 

มีอนามัยและ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 

 

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑
ศูนย๑การเรียนรู๎ ม. 18 

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ที่ดีภายในหมูบํ๎าน 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑รอบ
ศูนย๑เรียนรู๎บ๎านวังหน๎า
ผา 

- - - - 400,000 ร๎อยละของจ านวน
ประชาชนที่ใช๎
ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 
 

มีอนามัยและ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 
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รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 
        แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

                                                                              องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

 
ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  3/6  กลยุทธ๑ที่  2/1    ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  6/7  แนวทางการพัฒนา ที ่ 1/1,2,3 
ยทุธศาสตร๑ที ่  5  การบรหิารการจดัการบา๎นเมอืงทีด่ ีและเทคโนโลยสีารสนเทศ     5.1 กลยทุธ๑การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการบา๎นเมอืงทีด่ี 
5.1 แผนงาน  บรหิารงานทัว่ไป  ( 10 )  , เคหะชมุชน,/อตุสาหกรรมและการโยธา ( 12 ) 
 
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ  2561 2562   2563   2564 2565 

1 โครงการอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประ
สิทฺธิภาพการบริหารจัดการ
และพัฒนาเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  
 
 
 

1.เพื่อให๎คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
ข๎าราชการพนักงานได๎
เพิ่มพูนความรู๎มี
ประสบการณ๑น ามาพัฒนา
ตนเอง 
2.เพื่อสร๎างวิสัยทัศน๑ที่ดีและ
ขวัญก าลังใจ 
3.เพื่อพัฒนาองค๑กรให๎เป็น
องค๑การแหํงการพัฒนาเชิง
ภูมิปัญญาสร๎างนวัตกรรม
และวัฒนธรรมที่ดีงาม ฯลฯ 
 

จัดฝึกอบรมศึกษาดู
งาน อาทิ คณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎างและ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 500,000 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 

500,000 
 

ร๎อยละของ
พนักงานมีความรู๎
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 
 

ผู๎บริหาร สมาชิก 
ข๎าราชการและ
พนักงานท๎องถิ่นมี
ความรู๎และมี
ประสบการณ๑น ามา
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาระบบงาน
ราชการ ฯลฯ 

ส านักปลัด 
 

2 โครงการประชุมประชาคม 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน/มีสํวนรํวมในการ
พัฒนาท๎องถิ่นตนเอง 
 

ประชาชนในเขต
ต าบล 
เสอเพลอ  

- - 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละประชาชนที่
เข๎ารํวมโครงการ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสํวน
รํวมในการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

ส านักปลัด 
 

3 คําใช๎จํายในการจัดการ
เลือกตั้งท๎องถิ่น 
 

เพื่อเลือกตั้งผู๎บริหารและ
สมาชิกท๎องถิ่น 

ผู๎บริหารและสมาชกิ
ท๎องถิ่น 

 

- - 700,000 700,000 700,000 ร๎อยละของ
ประชาชนที่มีใช๎
สิทธิเพิ่มขึ้น 

ผลการเลือกตั้ง
ผู๎บริหารและ
สมาชิกท๎องถิ่น 

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ. 02 
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4 โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ๑พระวชิร

เกล๎าเจ๎าอยูํหัว  ร.10 

เพื่อเป็นการแสดงพลังความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

ในเขตพื้นที่ต าบลเสอ
เพลอ 

- - 20,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
รักสามัคคีความ
จงรักภักดีตํอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่รํวมแสดง
ความจงรักภกัดีตํอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

ส านักปลัด 

5 โครงการปกปูองสถาบัน

พระมหากษัตริย๑ 

เพื่อปกปูองสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

ในเขตพื้นที่ต าบลเสอ
เพลอ 

- - 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
จงรักภักดีตํอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

ประชาชนมี
จิตส านึกปกปูอง
สถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

ส านักปลัด 

6 โครงการกีฬาปรองดองสร๎าง

ความสมานฉันท๑ในชุมชน 

เพื่อสร๎างความสมานฉันท๑/
ความปรองดองสามัคคีใน
ชุมชน 
 

ประชาชนในเขตพื้นที ่ - - 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ
ประชาชน 
มีความปรองดอง
รักสามัคคีในชุมชน 
 

ประชาชนมีความ
ปรองดองรัก
สามัคคีกัน 

ส านักปลัด 

7 โครงการส ารวจและปรับปรุง
ข๎อมูลแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย๑สิน  ประจ าป ี2563 
องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอ
เพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธาน ี

1.เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการ
พัฒนาการวางแผนการ
จัดการในพื้นที่ได๎อยาํง
ครอบคลุม 
2.จัดเก็บข๎อมูลในระบบแผน
ที่ภาษี LtaX 3000 
3.เพิ่มรายได๎ในการจัดเก็บ
ภาษีตํางๆได๎อยาํงครบถ๎วน
ถูกต๎อง 

เขตพื้นที่ต าบลเสอ
เพลอ 19 หมูํบ๎าน 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของจ านวน
เงินภาษีที่สามารถ
จัดเก็บได๎เพิ่มขึ้น 

- สามารถจัดเก็บ
ภาษีได๎เพิ่มขึ้น 
-ใช๎เป็นข๎อมูลใน
การพัฒนาวางแผน
ในการจัดพื้นที่ได๎
อยํางครอบคลุม 
-รายได๎เพิ่มขั้นการ
บริหารงานมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองคลัง 
กองชําง 

 

8 โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง
ซํอมแซมศาลาประชาคม 
 ม.6 

เพื่อเป็นสถานที่การจัด
ประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 
 

.ศาลาประชาคม ม. 6 500,000 - 500,000 - - ร๎อยละจ านวนครั้ง
การใช๎สถานที่
เพิ่มขึ้น 

มีสถานที่ประชุม/
จัดกิจกรรมหมูํบา๎น 

กองชําง 
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9 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมจิต
อาสา และอาสาสมัครท๎องถิ่น
รักษ๑โลก  

เพื่อสํงเสริมให๎เกิดกิจกรรมที่

เป็นสาธารณสุขสร๎าง

จิตส านึกการมีจิตสาธารณ

ของประชาชนในการพัฒนา

รํวมกัน 

จิตอาสา อาสาสมัคร
ท๎องถิ่นรักษ๑โลกและ
กลุํมอาชีพตาํงๆ และ
ประชาชนในต าบล 

- - 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ
ประชาชนมี
จิตส านึกที่ดี มี
ระเบียบและ
สามัคคี 

มีกิจกรรมรํวมกัน
จิตส านึกการมีจิต
สาธารณในการ
พัฒนารํวมกัน 

ส านักปลัด 
 

10 โครงการรณรงค๑ปลูกจิตส านึก
คนไทย หัวใจคุณธรรม 

สร๎างจิตส านึกที่ดีตํอการ

ปฏิบัติงาน/ ต๎านการทุจริต 

คณะผู๎บริหาร/สมาชิก 
อบต./ พนักงาน/
ประชาชน/นักเรียน 

- - 30,000 - - คะแนนธรรม 
ภิบาลไมํต่ ากวํา
ร๎อยละ 60 

มีจิตส านึกที่ดี
ตํอต๎านการทุจริต 

ส านักปลัด 
งานตรวจสอบ

ภายใน 
 

11 โครงการรณรงค๑ปลูกจิตส านึก
ไทย ไมํเอาการโกง 

สร๎างจิตส านึกที่ดีตํอการ

ปฏิบัติงาน/ต๎านการทุจริต  

คณะผู๎บริหาร/สมาชิก 
อบต./ พนักงาน/
ประชาชน/นักเรียน 

- - - 30,000 - คะแนนธรรม 
ภิบาลไมํต่ ากวํา
ร๎อยละ 60 

มีมีจิตส านึกที่ดี
ตํอต๎านการทุจริต 

ส านักปลัด 
งานตรวจสอบ

ภายใน 
 

12 โครงการกํอสร๎าง/ ปรับปรุง
ซํอมแซมหอกระจายขาํว/เสียง
ตามสาย/เครื่องขยายเสียง ม.
7 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับทราบ
ข๎อมูลขําว 

   หอกระจายขําว 
 ม.7 

- - 100,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสาร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสาร 

กองชําง 
 

14 โครงการปรับปรุง/ซํอมแซม
ศาลาประชาคม ม .17 
 

เพื่อซํอมแซม/ปรับปรุงศาลา
ประชาคม 

( ตํอเติมโครงหลังคา - - 100,000 - - ร๎อยละของครั้งการ
ใช๎ศาลาประชาคม
เพิ่มขึ้น 

มีศูนย๑รวมการรํวม
กิจกรรมของ
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

15 โครงการจัดซ้ือพัสดุอุปกรณ๑ 
หอกระจายขาํว 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับข๎อมูล
ขําวสารจากหนํวยงาน
ราชการตํางๆและปรับปรุง
ซํอมแซม 

หมูํบ๎านทั้ง 19 
หมูํบ๎านประชาชนใน
ต าบลเสอเพลอ 

- - 950,000 950,000 950,000 ร๎อยละของ
ประชาชนที่ได๎ยิน
ขําวสารจากผู๎น า
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ขําวสารและเข๎ามา
มีสํวนรํวได๎ 

กองชําง 

16 โครงการกํอสร๎างรั้วเพิ่มเติม
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปูองกันและสร๎างความ
ปลอดภัยใหก๎ับเด็กเล็ก 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัด
ใหมํสงเปลือย 

- - 500,000 - - ร๎อยละของร๎อยละ
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจที่ได๎
มีการปูองกันสร๎าง
ความปลอดภยัให
กับเด็ก 

เพิ่มความปลอดภยั
ในสถานที่
สถานศึกษา 

กองชําง 
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17 โครงการกํอสร๎างเสาธงชาติ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎มี
สถานที่ ดารเรียนรู๎เพิ่มมาก
ขึ้น 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัด
ใหมํสงเปลือย 

- - 500,000 - - ร๎อยละของร๎อยละ
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจที่มี
สํวนรํวมใน
กิจกรรม 

อนุรักษ๑ประเพณี
วัฒนธรรม 

กองชําง 

18 โครงการปรับปรุงศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดใหมํสงเปลือย 

เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎มี
สถานที่ การเรียนรู๎เพิ่มมาก
ขึ้น 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัด
ใหมํสงเปลือย 

- - 250,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจที่ได๎มี
สถานที่ การเรียนรู๎
เพิ่มมากขึ้น 

เพิ่มสถานที่ การ
เรียนรู๎เพิ่มมากขึ้น 

กองชําง 
 

19 โครงการปรับปรุงศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านโคกศรีส าราญ 

เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎มี
สถานที่ การเรียนรู๎เพิ่มมาก
ขึ้น 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านโคกศรีส าราญ 

- - 200,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจที่ได๎มี
สถานที่ การเรียนรู๎
เพิ่มมากขึ้น 

เพิ่มสถานที่ การ
เรียนรู๎เพิ่มมากขึ้น 

กองชําง 
 

20 โครงการปรับปรุงศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านทองอินทร๑ 

เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎มี
สถานที่ การเรียนรู๎เพิ่มมาก
ขึ้น 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านทองอินทร๑ 

- - 200,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจที่ได๎มี
สถานที่ การเรียนรู๎
เพิ่มมากขึ้น 

เพิ่มสถานที่ การ
เรียนรู๎เพิ่มมากขึ้น 

กองชําง 
 

21 โครงการกํอสร๎างสนามเด็ก
เลํนสร๎างปัญญา  

เพื่อให๎เด็กมีพัฒนาการที่ดี
เสริมทักษะในการเรียนรู๎ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัด
ใหมํสงเปลือย 

- - 200,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจที่ได๎มี
สถานที่ การเรียนรู๎
เพิ่มมากขึ้น 

เพิ่มสถานที่ การ
เรียนรู๎เพิ่มมากขึ้น 

กองชําง 
 

22 โครงการกํอสร๎างซ๎ุมประตู
ทางเข๎าหมูํบ๎าน ม.18 

เพื่อกํอสร๎างซ๎ุมประตูทางเข๎า
หมูํบ๎าน ม.18 

บ๎านวังหน๎าผา ม. 18 - - - - 500,000 ร๎อยละของครั้งการ
ใช๎ศาลาประชาคม
เพิ่มขึ้น 

มีศูนย๑รวมการรํวม
กิจกรรมของ
หมูํบ๎าน 

กองชําง 
 

23 โครงการกํอสร๎างห๎องน้ า
บริการประชาชน 
 

เพื่อให๎บริการแกํประชาชน
ที่มาใช๎บริการ 

อบต.เสอเพลอ - - 100,000 - - ร๎อยละของการใช๎
บริการของ
ประชาชนสะดวก 

มีห๎องน้ าไว๎บริการ
มากขึ้น 

กองชําง 
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         รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 
  แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

         ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิน่ 

                                                                              องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่   1   กลยุทธ๑ที่    3     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1 แนวทางการพัฒนา  ที ่  3 
 ยทุธศาสตร๑ที ่ 1.  ดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน    1.1 แผนงาน   แคหะชมุชนุ 5 / อตุสาหกรรมและการโยธา 2 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

1 

โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง 
เส๎นหนองนาค า-วังหน๎าผา แบบ 
Asphatic concrete ระยะทาง 
10 กม. 
 

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 6 ม. ยาว 10 
กม.พื้นผิวจราจรไมํ

น๎อยกวํา 60,000  ม2 
-  

 
 
- 30,000,000  30,000,000  30,000,000  

ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

2 

โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 
บ๎านโนนสวรรค๑ หมูํท่ี 7 – บ๎าน
นาดี  ต าบลผาสุก ระยะทาง     
3.5 กม. 
 

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 ม. ยาว 3.5 
กม.พื้นผิวจราจรไมํ

น๎อยกวํา 14,000  ม2 
- 

 
 
- 11,520,000  

 

11,520,000  

 

11,520,000  

ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

3 

โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
บ๎านทองอินทร๑ หมูํท่ี 13 - บ๎าน
หนองหว๎า-อ.ทับกุง จ.อุดรธานี 
(2 ตอน ระยะทาง 6 กม.) 
 

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 6 ม. ยาว 6 

กม.พื้นผิวจราจรไมํ

น๎อยกวํา 36,000  ม2   -  

 
 
-   

18,000,000  
  

18,000,000  
  

18,000,000  

ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

4 

โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 
บ๎านสงเปลือย หมูํท่ี 19 ไปบ๎าน
โคกสวําง ต.หนองแสง อ.หนอง
แสง จ.อุดรธานี (2 ตอน 
ระยะทาง 6 กม.) 

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 6 ม. 

 ยาว 1.5 กม.   -  

 
 
 
- 

  4,500,000    4,500,000    4,500,000  

ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

แบบ ผ. 02/1 
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5 

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ถนนเส๎น รร.มัธยมเสอเพลอ
พิทยาคม-บ๎านโนนสวรรค๑ ม.7 
ระยะทาง ยาว 2.5 กม. กว๎าง 5 
เมตร  

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 5 ม. ยาว 2.5 

กม.พื้นผิวจราจรไมํ

น๎อยกวํา 12,500  ม2     - 

 
 
 
- 

    
7,500,000  

    
7,500,000  

    
7,500,000  

ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

6 โครงการขุดลอกหนองสาคร  

เพื่อประชาชนมีน้ าใช๎
อยํางพอเพยีง 

53 ไรํ 
 ลึก 4 เมตร  
ปริมาณดินขุดไมํน๎อย

กวํา 330,000  ม3 

- 
 

 
 
- 

  
12,000,000  

 

  
12,000,000  

 

  
12,000,000  

 

ร๎อยละของปริมาณ
น้ าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช๎
พอเพียง 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

7 

โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามล า
ห๎วยสามพาดชํวงบ๎านทองอินทร๑ 
หมูํท่ี 13 - ไปต าบลโนนสูง อ.
เมือง จ.อุดรธานี 
 
 

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 7 ม. ยาว 20 

กม. 

    - 

 
 
 
- 

    
1,800,000  

    
1,800,000  

    
1,800,000  

ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

8 

โครงการกํอสร๎างถนน 
ลาดยาง  ม.7 บ๎านโนนสวรรค๑  
 –บ๎านนาดี ต าบลผาสุก 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

ระยะทาง  3.5  กม. - - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

9 

โครงการกํอสร๎างถนน 
ลาดยาง ม.13  บ๎านทองอินทร๑  
– บ๎านหนองหว๎า   
อ.หนองแสง จ.อุดรธานี    

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

ระยะทาง  800  ม. - - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 

10 

โครงการกํอสร๎างถนน 
ลาดยาง ม.19 บ๎านสงเปลือย 
-บ๎านโคกสวําง ต.หนองแสง     
อ.หนองแสง จ.อุดรธานี      
      

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

ระยะทาง  6  กม.. - - 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กองชําง 
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       รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 
  แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

     ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่ 

                                                                              องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่   5   กลยุทธ๑ที่    2,3     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  5 แนวทางการพัฒนา  ที ่  2,3 

 ยทุธศาสตร๑ที่  4  การบรหิารจัดการและอนรุกัษ๑ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎ม  ยทุธศาสตร๑ที ่ 1.  ดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน    
 แผนงาน   แผนงานการเกษตร/ แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา  (5) 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั  (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

11 
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑หนองสาคร   
บ๎านสงเปลือย ม.9 

เพื่อคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมที่ดีภายใน
หมูํบ๎าน 

ลูํวิ่ง คสล. อุปกรณ๑ออกก าลัง

กาย ศาลาพกัผํอน ปลูกต๎นไม๎ 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑โดยรอบ 
- 

 
- 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 

ร๎อยละของจ านวน

ประชาชนที่ใช๎

ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 

มีอนามัยและ

สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

 

12 
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑หนองขี้ผุ  
บ๎านโนนสวรรค๑ ม.7  

เพื่อคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมที่ดีภายใน
หมูํบ๎าน 

ลูํวิ่ง คสล. อุปกรณ๑ออกก าลัง

กาย ศาลาพกัผํอน ปลูกต๎นไม๎ 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑โดยรอบ 
- 

 
 
- 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

ร๎อยละของจ านวน

ประชาชนที่ใช๎

ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 

มีอนามัยและ

สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

 

13 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑อํางเก็บน้ าโปรํง
หินเหล็กไฟบ๎านทอง
อินทร๑ ม.5,13 

เพื่อคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมที่ดีภายใน
หมูํบ๎าน 

ลูํวิ่ง คสล. อุปกรณ๑ออกก าลัง

กาย ศาลาพกัผํอน ปลูกต๎นไม๎ 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑โดยรอบ 
- 

 
 
- 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 

ร๎อยละของจ านวน

ประชาชนที่ใช๎

ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 

มีอนามัยและ

สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

 

14 
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑หนองเสอเพลอ  
บ๎านเสอเพลอ ม. 2 

เพื่อคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมที่ดีภายใน
หมูํบ๎าน 

ลูํวิ่ง คสล. อุปกรณ๑ออกก าลัง

กาย ศาลาพกัผํอน ปลูกต๎นไม๎ 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑โดยรอบ 
- 

 
- 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 

ร๎อยละของจ านวน

ประชาชนที่ใช๎

ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 

มีอนามัยและ

สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

 

15 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑หนองนาค า     
ม.14 
 

เพื่อคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมที่ดีภายใน
หมูํบ๎าน 

ลูํวิ่ง คสล. อุปกรณ๑ออกก าลัง

กาย ศาลาพกัผํอน ปลูกต๎นไม๎ 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑โดยรอบ 
- 

 
- 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 

ร๎อยละของจ านวน

ประชาชนที่ใช๎

ประโยชน๑เพิ่มขึ้น 

มีอนามัยและ

สิ่งแวดล๎อมที่ดี 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

 

แบบ ผ. 02/1 
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       รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 
  แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

     ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่ 

                                                                              องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1/5   กลยุทธ๑ที่    3/2     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1/5  แนวทางการพัฒนา  ที่ 3/2 

ยทุธศาตร๑ที ่ 1.  ดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน     1.4  กลยทุธ๑พฒันาแหลงํน้ าเพือ่การอปุโภค – บรโิภคและเกษตรกรรม 
   แผนงาน   ดา๎นอตุสาหกรรมและการโยธา     (4 ) 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชี้วดั  (KPI) ผลทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงานที่
รบัผดิชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

16 
โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ า คสล. ริมถนนลาดยาง      
บ๎าน  สงเปลือย – โคกสวําง 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ าทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 
 

ขนาด ปากรางกว๎าง 3.00 ม.
ท๎องรางกว๎าง 1 ม.  
ความลาดชัน 1:1 
 ระยะทาง 300 ม. 

- - 769,000 - - ร๎อยละของปัญหา
น้ าทํวมขังลดลง 

แก๎ไขปัญหาน้ า
ทํวมขัง/ระบาย
น้ าได๎ดี 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ าทํวมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

17 
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
บ๎านทองอินทร๑  ม.5,13 สาย 
ม. 5  ไป หนองหว๎า 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการ
สัญจร 

ยาว 2050.00 ม.       กวา๎ง 

6.00 ม.  

หนา 0.15 ม. 

 

- 

 
 
- 9,461,000 

  

9,461,000 

    

 9,461,000 

ร๎อยละของจ านวน

ประชาชนที่ใช๎

เส๎นทางมากขึ้น 

ประชาชนมี

ความปลอดภยั

และสะดวกใน

การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

 

18 
โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น
ห๎วยสามพาด บ๎าน 
โคกศรีส าราญ   ม. 8  

เพื่อให๎ชาวบา๎นมี
น้ าอุปโภค -บริโภค
ใช ๎

สันฝายกว๎าง 20.00 ม. ผนัง

ข๎างสูง 3.50 ม.     สันฝาย

สูง 2.00 ม. - 

 
 
- 1,100,000 - - 

ร๎อยละของปริมาณ

น้ าที่เก็บกักน้ าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า

อุปโภค –ใช ๎

การเกษตร 

กองชําง/ 
กองสํงเสริม
การเกษตร 

อบต.เสอเพลอ 
 

19 

โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลาดยางเส๎น 
หนองนาค า – วังหน๎าผา  
แบบ Asphaticconcxete      

เพื่อให๎ประชาชน
มีความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสัญจร 

ระยะทาง  10 กม. - - 29,000,000 - - 
 

ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎
เส๎นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
 

แบบ ผ. 02/1 
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ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  5   กลยุทธ๑ที่    2,3     ยุทธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  5  แนวทางการพัฒนา  ที่  2,3 

ยทุธศาตร๑ที ่ 1.  ดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน     1.4  กลยทุธ๑พฒันาแหลงํน้ าเพือ่การอปุโภค – บรโิภคและเกษตรกรรม 
   แผนงาน   ดา๎นอตุสาหกรรมและการโยธา     (4 ) 
 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั  (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

20 

โครงการกํอสร๎างฝายน้ า
ล๎นห๎วยสามพาด  
บ๎านวังหน๎าผา ม. 11 
 
 
 

เพื่อให๎ชาวบา๎นมี
น้ าอุปโภค ใช ๎
การเกษตร 

สันฝายกว๎าง 20.00 

ม. ผนังข๎างสูง 3.50 

ม.     สันฝายสูง 

2.00 ม. 

 

- 

 

- 1,100,000 - 

ร๎อยละของปริมาณ

น้ าที่เก็บกักน้ าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าอปุโภค –

ใช ๎การเกษตร 

กองชําง/ 
กองสํงเสริม
การเกษตร 

อบต.เสอเพลอ 
 

21 
โครงการกํอสร๎างฝายน้ า
ล๎นห๎วยสามพาด  
บ๎านวังหน๎าผา ม. 18 

เพื่อให๎ชาวบา๎นมี
น้ าอุปโภค ใช ๎
การเกษตร 

สันฝายกว๎าง 20.00 

ม. ผนังข๎างสูง 3.50 

ม.     สันฝายสูง 

2.00 ม. 

 

- 

 

- 1,100,000 - 

ร๎อยละของปริมาณ

น้ าที่เก็บกักน้ าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าอปุโภค –

ใช ๎การเกษตร 

กองชําง/ 
กองสํงเสริม
การเกษตร 

อบต.เสอเพลอ 
 

22 

โครงการกํอสร๎างลาน
กีฬา (ลูํวิ่งคน/จักรยาน)  
บ๎านเสอเพลอ ม.2 
(หนองเสอเพลอ) 
 
 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ออกก าลังกาย
หํางไกลอบายมุข
และสิ่งเสพติด 

ยาว 916.00 ม.      

กว๎าง 4.00 ม.          

หนา 0.10 ม. - 

 

1,733,000 

                   

      

1,733,000 

         

   1,733,000 

ร๎อยละของประชาชน

ที่ออกก าลังกายมาก

ขึ้น 

ให๎ประชาชนได๎ออก

ก าลังกายหํางไกล

อบายมขุและสิ่งเสพติด 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

 

23 

โครงการกํอสร๎างลาน
กีฬา (ลูํวิ่งคน/จักรยาน)  
บ๎านสงเปลือย  ม.9 
(หนองสาคร) 
 
 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ออกก าลังกาย
หํางไกลอบายมุข
และสิ่งเสพติด 

ยาว 916.00 ม.      

กว๎าง 4.00 ม.          

หนา 0.10 ม. - 

 

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

ร๎อยละของประชาชน

ที่ออกก าลังกายมาก

ขึ้น 

ให๎ประชาชนได๎ออก

ก าลังกายหํางไกล

อบายมขุและสิ่งเสพติด 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 
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                          รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 
  แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

     ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่ 

                                                                              องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

 ยทุธศาสตร๑จงัหวดั    ยุทธศาสตร๑ที่  1  กลยุทธ๑ที ่   3     ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร๑ที่  1   แนวทางการพัฒนา  ที ่3  
 ยทุธศาสตร๑ที ่ 1.  ดา๎นโครงสรา๎งพืน้ฐาน    1.1 แผนงาน   แคหะชมุชนุ 5 / อตุสาหกรรมและการโยธา 2 

ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั     (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

24 

โครงการซํอมแซมผิว
ถนนลาดยาง เส๎นสงเปลือย   -
สี่แจ     
   

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 6  เมตร ยาว 
1,840  เมตร 

-  

- 3,143,000 3,143,000 3,143,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

25 

โครงการซํอมแซมผิว

ถนนลาดยาง เส๎นเสอเพลอ-

โนนสวรรค๑      

 

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง 6  เมตร ยาว 
1,500  เมตร      

- 

 
 
- 

2,562,000 2,562,000 2,562,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

26 

โครงการซํอมแซมผิว
ถนนลาดยาง เส๎นเหลํากล๎วย-
ทอนกลาง    
 

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง  3.50  เมตร  

ยาว 700     -  

 
 
- 

697,000 697,000 697,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

27 

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

บ๎านจําเอกรังสัญ  ศิริบุตร 

(ข๎าง โรงเรียนบ๎านเหลํากล๎วย)   

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง  4.00  เมตร  

ยาว 700  เมตร   -  

 
 
 
- 

   1,540,000   1,540,000    1,540,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

28 
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
จากอาํงเก็บน้ าหว๎ยน้ าลอด – 
แยกไปบา๎นโคกสวาํง  

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง  4.00  เมตร  

ยาว 630 เมตร    

    - 

 
 
 
- 

1,386,000 1,386,000 1,386,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

แบบ ผ. 02/1 
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29 

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

เส๎นบ๎านโนนสวรรค๑ – 

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม   

 

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง  4.00  เมตร  

ยาว 1,880  เมตร 

    - 

 
 
 
- 

4,136,000 4,136,000 4,136,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

30 

โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 

เส๎นรอบหมูํบ๎านดงสามสิบ   

 

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง  4.00  เมตร  

ยาว 1,100  เมตร     - 

 
 
- 

3,520,000 3,520,000 3,520,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

31 

โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 

เส๎นบ๎านโนนสวรรค๑ – ทุํงหลัก

ร๎อย   

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง  4.00  เมตร  

ยาว 1,700  เมตร     - 

 
 
- 

5,440,000 5,440,000 5,440,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

32 

โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง/

ถนน คสล.  เส๎นบ๎านเหลํา

กล๎วย-โคกสวําง   

 

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง  4.00  เมตร  

ยาว 1,500  เมตร    
    - 

 
 
- 

4,800,000 4,800,000 4,800,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

33 

   โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 

ม. 13 เส๎นบ๎านทองอินทร๑ – 

หนองหว๎า 

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง  6.00  เมตร  

ยาว 1,000  เมตร     - 

 
 
- 

3,200,000 3,200,000 3,200,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

34 

  โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 

ม.5 เส๎นบ๎านทองอินทร๑ – 

ประปาหมูํบา๎น   

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กว๎าง  6.00  เมตร  

ยาว 2,400  เมตร        - 

 
 
- 

7,680,000 7,680,000 7,680,000 ร๎อยละของประชาชน
ที่ใช๎เส๎นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย,สะดวกใน
การสัญจร 

กองชําง 
อบต.เสอเพลอ 

รวม จ านวน  34  โครงการ                 -  - - 239,880,000 211,211,000 209,011,000 - - - 

        
 
 
 

      (ลงช่ือ) เกรียงไกร  จุลทองภพิัฒน๑       ผู๎รับรองข๎อมูล 

               ( นายเกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน๑ ) 

                      ผู๎อ านวยการกองชําง -155- 



 
 

 
 

             รายละเอยีดโครงการพ ัฒนา 
  แผนพฒันาท ๎องถิน่  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

     ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่ 

                                                                              องค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ 

ยทุธศาสตร๑จงัหวัด    ยุทธศาสตร๑ท่ี  3   กลยุทธ๑ท่ี 1   ยุทธศาสตร๑การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัด  ยุทธศาสตร๑ที่  5  แนวทางการพัฒนา  ท่ี 1 
ยทุธศาสตร๑ที่  2  ด๎านคณุภาพชีวติ  สงัคม  และวัฒนธรรม    2.2  กลยทุธ๑สงํเสรมิสนับสนนุดา๎นสาธารณสขุและการมอีนามยัทีด่ี 
2.1 แผนงาน  สาธารณสุข   ( 1 )      รวม  1  โครงการ 

 
ที ่
 

โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติ) 

งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั  (KPI) ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

1 

โครงการจัดหาครุภัณฑ๑รถ
เก็บขนขยะมูลฝอยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย 
 
 

เพื่อให๎บ๎านเรือนมี
สภาพแวดล๎อมที่ดี
ปลอดโรคปลอดภัย
จากขยะมูลฝอย 

พื้นที่ทั้ง 19 
หมูํบ๎าน 

-  2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร๎อยละของจ านวน
ประชาชนในพื้นที ่
ปลอดภัยจากขยะมูล
ฝอย 

มีอนามัยและ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี 
 

งานสาธารณสุข 
 

รวม 
 

จ านวน  1  โครงการ 
 

 
- 

 

- 
- 

  

2,400,000 

 

2,400,000 

 

2,400,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 

    (จําเอก)    รังสัญ  ศิริบุตร        ผู๎รับรองข๎อมูล 

              ( รังสัญ  ศิริบุตร  ) 

    เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
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ที ่
 

แผนงาน หมวด ประเภท เปาูหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 

งบประมาณและทีม่า หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ๑ ยานพาหนะและ

ขนสํง 

รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค๑ 
ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ ปริมาตร
ความจุไมํน๎อยกวํา 6,000 

ลิตร จ านวน 1 คัน 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 

61) 

 - 2,500,000 - - งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ส านักปลดั 
 

2 
 

 

บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ๑ ยานพาหนะและ
ขนสํง 

หลังคารถบรรทุก 
พร๎อมอุปกรณ๑ควบ 

- 130,000 130,000 - - ส านักปลดั 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ๑ ยานพาหนะและ

ขนสํง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ล๎อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมํต่ ากวํา 6,000 ซีซี หรือ

ก าลังเครื่องยนต๑สูงสดุ ไมตํ่ า
กวํา 170 กิโลวัตต๑ แบบอัด

ท๎าย  จ านวน 1 คัน 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 

61) 

- - - 2,400,000 - งาน
สาธารณสุขฯ 

ส านักปลดั 
 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ๑ ไฟฟูาและวิทย ุ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี 1 ชุด 
ขนาดล าโพง 15 น้ิว 

 (จัดซ้ือคามราคาท๎องตลาด) 

- - 10,000 - - ส านักปลัด 

แบบ ผ. 03 บัญชีครุภัณฑ๑ 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
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ที ่
 

แผนงาน หมวด ประเภท เปาูหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 

งบประมาณและทีม่า หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ๑ ยานพาหนะและ

ขนสํง 

รถบรรทุก(ดเีซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ ากวํา

2,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต๑สูงสุดไมํต่ ากวํา 90 
กโลวัตต๑ ขับเลื่อน 2 ล๎อ แบบ

ดับเบิ้ลแคบ 
จ านวน 1 คัน 

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 61) 

 

- - 729,000 - - กองคลัง 
 

6 
 

 

อุตสาหกรรมและ 

การโยธา 

ครุภัณฑ๑ การเกษตร 
รถแทรกเตอร๑เตอร๑ เครื่องยนต๑
ดีเซล 3 สูบ4 จังหวะ แรงม๎าไมํ
ต่ ากวํา24 กิโลวัตต๑(24แรงม๎า) 
หรือ 1,123 ซีซี พวงมาลัยพาว
เวอร๑ ขับเคลื่อน 4 ล๎อ พร๎อมอุป

กรณควบ 
จ านวน 1 คัน  

(จัดซ้ือนอกมาตรฐานครุภัณฑ๑) 

- - 450,000 - - กองชําง 

7 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ๑ ส านักงาน ล าโพง 
( ปีละ  76 ตัว ) 

ส าหรับหอกระจายขําวในต าบล 

- - 152,000 152,000 152,000 กองชําง 

 

บัญชีครุภัณฑ๑ 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
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ที ่
 

แผนงาน หมวด ประเภท เปาูหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 

งบประมาณและทีม่า หนวํยงานที่
รบัผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ๑ คําบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ๑ 

เพื่อซํอมแซมบ ารุงรักษาโครงสร๎างของ
ครุภณัฑ๑ เชํนโครงสร๎างหลังคา ฯลฯ 

- - 10,000 - - ส านักปลดั 

9 
 

 

การศึกษา ครุภณัฑ๑ อื่น เครื่องเลํนสนามเด็กเลํน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (ชุดบ๎านเด็ก) 

จ านวน 4 ชุด 
 
 

- - 200,000 - - ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ๑ 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
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   สํวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น นั้น  จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548   และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน พ.ศ.2561  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และการติดตามและประเมินยุทธศาสตร๑และ
การติดตามและประเมินผลโครงการ นั้นเป็นสํวนหนึ่ง เป็นสํวนหนึ่งของติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
อ๎างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท  0810.3/2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ๎อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ได๎ก าหนดแนวทางการ
พิจารณาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2548  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

   เป็นแบบที่ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ด าเนินการให๎
คะแนนตามเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎  ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎ว
เสร็จภายใน (60วัน) นับตั้งแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจํายประจ าปี  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
ประกอบด๎วย 
1.1. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  20  คะแนน 
1.2 การวิเคราะห๑สภาวการณ๑และศักยภาพ  20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร๑  60 คะแนน  ประกอบด๎วย 
(1) ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   10  คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร๑จังหวัด  10  คะแนน 
(4) วิสัยทัศน๑  5 คะแนน 
(5) กลยุทธ๑ 5  คะแนน 
(6) เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑ 5  คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ 5  คะแนน 
(8) แผนงาน 5  คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ๑ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแน 
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   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น   

          ขององค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ  ใชต๎ามแบบตวัอยาํง กรมสงํเสริมฯ  มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ประเด็นการพจิารณา  คะแนนเต็ม 
๑. ข๎อมลูสภาพทัว่ไปและข๎อมลูพืน้ฐานขององค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่   2๐ 
๒. การวเิคราะห๑สภาวการณ๑และศักยภาพ  20 
๓. ยทุธศาสตร๑  ประกอบดว๎ย  60 
   3.1 ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  (๑๐) 
   3.2 ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  (๑๐) 
   3.3 ยุทธศาสตร๑จังหวัด  (10) 
   3.4 วิสัยทัศน๑  (๕) 
   3.5 กลยุทธ๑ (๕) 
   3.6 เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑  (๕) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร๑  (๕) 
   3.8 แผนงาน  (๕) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม  (๕) 

รวม ๑๐๐ 
 
หมายเหต ุ: แนวทางเบื้องตน๎ในการใหค๎ะแนน ตามเอกสารแนบทา๎ย  ภาคผนวก  (ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                                 -162- 

 
4.2 การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

            2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
                   ประกอบด๎วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ๑การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร๑การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด๎วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แหํงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใต๎หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และผลที่คาดวําจะได๎รับ            
                                5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ๑ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่น
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
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          แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น   

          ขององค๑การบรหิารสวํนต าบลเสอเพลอ  ใชต๎ามแบบตวัอยาํง กรมสงํเสริมฯ  มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ประเด็นการพจิารณา  คะแนนเต็ม 
1. การสรปุสถานการณ๑การพฒันา   1๐ 
2. การประเมนิผลการน าแผนพฒันาท๎องถิน่ไปปฏบิตัใินเชิงปรมิาณ  10 
3. การประเมนิผลการน าแผนพฒันาท๎องถิน่ไปปฏบิตัใินเชิงคณุภาพ 10 
4.แผนงานและยทุธศาสตร๑การพฒันา 10 
5.โครงการพฒันา  ประกอบดว๎ย 60 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ  (5) 
   5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตัง้งบประมาณได๎ถูกต๎อง  (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ป ี (5) 
   5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  (5) 
   5.6 โครงการมีความสอดคล๎อกับ Thailand 4.0  (5) 
   5.7 โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด  (5) 
   5.8 โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตห๎ลักประชารัฐ  (5) 
   5.9 งบประมาณมีความสอดคลอ๎งกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถกูต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และผลที่คาดวาํจะได๎รับ (5) 
   5.12 ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ (5) 

รวม 100 

 
หมายเหต ุ: แนวทางเบื้องตน๎ในการใหค๎ะแนน ตามเอกสารแนบทา๎ย  ภาคผนวก  (ก) 
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4.3. สรปุผลการพฒันาท๎องถิน่ในภาพรวม 
1. การวดัผลในเชงิปริมาณและเชงิคณุภาพ 
 (1) การวดัผลในเชงิปริมาณ 

ตามท่ี องค๑การบริหารสํวนต าบล  ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมา  เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล  ให๎บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ในการแก๎ไขปัญหา
ให๎กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น จะต๎องมีการติดตามและประเมิน แผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน พ.ศ.2561  หมวด  6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

         โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  เป็นผู๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           
ซึ่งคณะกรรมการ  จะต๎องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น เสนอตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชน ในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลา  ไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายใน เดือนธันวาคม ของทุกปี 

  โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท  
0810.3/2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ได๎ก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2548  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง 
( ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นแบบที่ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ด าเนินการให๎
คะแนนตามเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎  ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎ว
เสร็จภายใน ( 60 วัน ) นับตั้งแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจํายประจ าปี   
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การตดิตามและประเมนิผลดว๎ยระบบ e-plan   
การวดัผลในเชงิคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  ใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให๎ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค๑การบริหารสํวนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือทีใ่ชใ๎นการประเมินความพึงพอใจ  มดีังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค๑การบริหารสํวนต าบล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการ 

4.4 ข๎อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาท๎องถิน่ในอนาคต 
4.4.1 ผลกระทบน าไปสูํอนาคต 

1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลําช๎า เพราะการด าเนินงานตํางๆ ขององค๑กรปกครองสํวนต๎องผํานกระบวนการ
หลาย ขั้นตอน สลับสับซ๎อน ซึ่งในการจัดท าแผนเพ่ิมเติมแผนพัฒนา ฯ ตามระเบียบ องค๑การบริหารสํวน
ต าบลต๎องผําน ความเห็นชอบของสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลกํอน  (ตามกฎหมายจัดตั้งและต๎องอยูํใน
สมัยประชุม ถ๎าไมํมีสมัย ก็ต๎องขอผู๎มีอ านาจ ในการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ แตํละครั้ง ท าให๎การ
ด าเนินการแก๎ไขปัญหาเกิดความลําช๎า 
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนํายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุํงยากมากข้ึน ในขณะที่ปัญหาใน
เขตพ้ืนที ่จ านวนมาก แตํงบประมาณมีจ านวนจ ากัด สํงผลให๎จ านวนผู๎เข๎ารํวมประชุมประชาคมแผนฯ ใน
อนาคตลดลง 
3. ปัญหาอาจไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางตรงจุด  เพราะข๎อจ ากัดของระเบียบกฎหมาย  ที่ท าได๎ยากและในบาง 
เรื่องท่ีประชาชนต๎องการ  ไมํใชํอ านาจหน๎าที่ ของ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจที่จะสามารถด าเนินการ
ได๎ สํงผลให๎ ปัญหานั้นไมํได๎รับการแก๎ไข ซึ่งจะมีผลกระทบในอนาคต  

4.4.2 ข๎อสงัเกต ขอ๎เสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
1)  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นและให๎มีความสอดคล๎องกัน    
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น เทําท่ีสามารถด าเนินการได๎ 
3)  ควรเรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย  ให๎สามารถ
ด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   
4)  องค๑การบริหารสํวนต าบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตํละ
ด๎านที่จะต๎องด าเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจํายรายการใหมํที่มีแนวโน๎ม
เพ่ิมจ านวนขึ้นทุกปี  ( ค านึงถึงสถานะทางการคลัง ตนเป็นหลัก ) 
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กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 

การน าแผนไปสูํการปฏิบัติ  การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ จะต๎อง

ด าเนินการตํอเนื่องจากขั้นตอนอนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น   กลําวคือเมื่อผู๎บริหารประกาศใช๎

แผนพัฒนาท๎องถิ่น และได๎จัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีแล๎ว  หนํวยงานเป็นผู๎น าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปสูํการ

ปฏิบัติ  เพ่ือให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ สอดคล๎องเชื่อมโยงกับแผน

มหาภาค 

    ความหมาย การน าแผนไปสูํการปฏิบัติ 

เป็นการน าโครงการ / กิจกรรม  ที่ได๎ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น ไปด าเนินการให๎บรรลุตามเปูาหมาย
โดยต๎องก าหนดองค๑กรที่รับผิดชอบ  และวิธีการด าเนินการ 

      การติดตาม (Monitoring) 

เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการด าเนินการของแผนงาน / โครงการ  ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น วําได๎

ปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม  ที่ก าหนดไว๎ในแผนงาน / โครงการ  หรือไมํ มีการใช๎ทรัพยากรตําง ๆ อยํางมี

ประสิทธิภาพหรือไมํ  และอยูํในระยะเวลา  งบประมาณท่ีใช๎ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว๎หรือไมํ 

 

     การประเมินผล (Evaluation) 

  เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ  แผนงาน / โครงการ  ที่น าไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค๑หรือไมํ  

การประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นจ าเป็นต๎องมีเกณฑ๑มาตรฐาน (Standard criteria) และ ตัวชี้วัด (Indicators) 

เพ่ือใช๎เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให๎เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  โดยประกอบด๎วย

เกณฑ๑ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ  คือเกณฑ๑การประเมินหนํวยงาน และเกณฑ๑การประเมินโครงการและพิจารณาบํงชี้ให๎

ทราบ ทั้งจุดเดํนหรือจุดด๎อย ของงาน/โครงการ  อยํางมีระบบแล๎วตัดสินใจ วําจะปรับปรุงแก๎ไขงานโครงการนั้น  

เพ่ือการด าเนินการตํอไปหรือยุติการด าเนินงานโครงการ นั้น   

  รูปแบบแผนที่จะใช๎ในการประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบวําการด าเนินกิจกรรม / โครงการอยูํภายใต๎

ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  และผลการด าเนิน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎หรือไมํ โดย

การติดตามเป็นการตรวจสอบระหวํางการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการ  ในขณะที่ท าการประเมินผล 

เป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล๎วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค๑ท่ีได๎ตั้งไว๎   
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 องค๑กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  ได๎มีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น ค าสั่งที่ 71/2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ข๎อ 28 เพ่ือเป็นคณะกรรมการ รับผิดชอบในการติดตาม และ

ประเมินผลแผนพัฒนาฯ    ประกอบด๎วย 

1.  นายอนงค๑ เหง๎าพรหมมินทร๑           ผู๎แทน ส.อบต.    ประธานกรรมการ 

  2.  นายสุรชาติ  ขนันทอง   ผู๎แทน ส.อบต.         กรรมการ 

  3.  นายวิเชียร  มาวิเศษ            ผู๎แทน ส.อบต.       กรรมการ 

 4.  นายปรีดี  ฤทธิ์วาปี   ผู๎แทนประชาคม     กรรมการ 

 5.  นายชูศักดิ์  แสนเสนา   ผู๎แทนประชาคม     กรรมการ 

 6.  นายสมัย  ค าบึงกลาง   ผู๎แทนหนํวยงาน ( อจ.รร บ๎านทองอินทร๑ )  กรรมการ 

 7.  นายชาญชัย  ศรีประเสริฐ  ผู๎แทนหนํวยงาน (หัวหน๎าศูนย๑กศน.ต าบลฯ)  กรรมการ 

11. นางสาวสุพรรณษา  สายสมคุณ หัวหน๎าส านักปลัด อบต.       กรรมการ 

 8.  นายศุภร  บุญราช   ผู๎ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.สงเปลือยดงสามสิบ)  กรรมการ   

 9.  นายสายัน  นาที   ผู๎ทรงคุณวุฒิ (ผญบ. หมูํ7 )   กรรมการ 

 10. วําที่ร๎อยโทกฤดากร  อึ่งสกาว ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ   กรรมการ 

 11.นายค าพันธ๑  กะวิกุล   ผอ.กองสวัสดิการและสังคม    กรรมการและเลขานุการ  

              โดยให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  มีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ 
     (1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

       (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น
เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน  

   ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผล  

     -   วิธีการน าแผนไปสูํการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

     -  ก าหนดให๎กองงาน/สํวนงาน ตํางๆ  ที่รับผิดชอบให๎ด าเนินการ ตามแผนงาน / โครงการ   

         ที่ได๎รับงบประมาณรายจํายประจ าปี  
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- วิธีการติดตามผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติ 

(1 )   การก าหนดหนํวยงานรับผิดชอบ  องค๑กรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

                   ซึ่งอาจจะแตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงาน 

( 2 )  วิธีการประเมินผลระดับความส าเร็จและล๎มเหลวของแผนงาน /โครงการ มี 3 ระดับ   คือ 

              (2.1) ผลผลิต  เป็นการพิจารณา  ปริมาณ  เวลา  งบประมาณ  คุณภาพ  และความ พึงพอใจ 

(2.2) ผลลัพธ๑  ผลที่เกิดจากผลผลิต  ซึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล๎มเหลว 

                  ของผลลัพธ๑ของแผนงาน / โครงการ  เป็นการพิจารณาถึงการให๎ประโยชน๑และความค๎ุมคํา 

                ของโครงการ 

                               (2.3) ผลลัพธ๑สุดท๎าย  ผลของโครงการแตํละโครงการ  ควรบรรลุผลลัพธ๑สุดท๎าย  ซึ่งเป็นผลที่กํอให๎ 
    เกิดประโยชน๑ตํอสํวนรวม   

     การก าหนดห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท๎องถิ่น รายงานผลและเสนอความคิดเห็นตํอสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  ผู๎บริหาร  

คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดย

ทั่วกัน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เสอเพลอ  ได๎ก าหนดแนวทางและ

วิธีการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  ดังนี้ 

1. องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 

2. ให๎ทกุสํวนราชการ (กองงาน/งาน)  รายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนงาน / โครงการที่ตั้งไว๎เป็น
รายชํวง  ก าหนดไว๎  1  ชํวง  ในรอบปี 
  ( ตุลาคม – กันยายน )  รายงานผล  ภายในธันวาคมทุกปี 

น าผลการด าเนินงานในแผนพัฒนาท๎องถิ่น ปีที่ด าเนินการ  น าสรุปโครงการที่ด าเนินการจริงจากโครงการ

ที่ตั้งไว๎ในแผนวํามีการด าเนินการจริงกี่โครงการและคิดเป็นร๎อยละเทําไร  ของจ านวนโครงการใน

แผนพัฒนาฯทั้งหมดที่ได๎วางไว๎ 

3. ให๎มีการส ารวจแบบประเมินความพ่ึงพอใจ ตํอผลการด าเนินงานของประชาชน  ในเขตองค๑การ
บริหารสํวน ต าบลเสอเพลอ  

4. ประกาศองค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  
      องค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

5. จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ทุกปี 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 



 
 

 

ค.รูปแผนทีต่ามแผนพัฒนาทอ๎งถิน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


