
 
 

    
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 – 2565 )   
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ( ครั้งที่ 1 / 2562 ) 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
                                          

                                  ส านักปลัด/ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 



 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 (ครั้งที่1/2562) 

................. 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย อ้างถึง  หนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 6046  ลงวันที่  19 ตุลาคม 

2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3 )  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนา  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณา  ตามมาตรา 46  แห่งพระราช บัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 นั้น 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ได้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )    
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (ครั้งที่1/2562) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 และ ข้อ 17 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   11  ธันวาคม    พ.ศ.  2562 

 

 

 

            (ลงชื่อ) 

 

( นายสมัย  นครไพร ) 

                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 



 
 

ค าน า 

       อ้างถึง  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ7 

ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี  และ  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย อ้างถึง  หนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 6046  ลงวันที่  19 ตุลาคม 2561   

เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3 )   
ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนา  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือ
พิจารณา  ตามมาตรา 46  แห่งพระราช บัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  ด้วย  

       จากสภาพการพัฒนาของทองถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   แผนพัฒนาสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงระบบการ
พัฒนาที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ไดก าหนดไว   โดยด าเนินการตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่ได
วางนโยบายไวอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบการบริการที่ชัดเจนและยึดถือนโยบาย  การพัฒนาในระดับ     ตาง ๆ  
ตลอดจนพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในทองถิ่น  และการตอบสนอง   ความตองการของประชาชน  
ประกอบกับศักยภาพของท้องถิ่นที่มีอยู่และขีดความสามารถของอัตราก าลัง  เจาหนาที ่ และงบประมาณ  ทั้งนี้เพ่ือก
อใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องและสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอในฐานะเปน หน
วยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ไดเห็นความส าคัญและประโยชน์ ในการวางแผนพัฒนาจึงไดจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561- 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ครั้งที่1/2562  ขึ้น โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อใชเปนกรอบในการ
ก าหนดทศิทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลใหมุงไป สูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทัน กับการ
เปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู อยางจ ากัดไดอยาง   มีประสิทธิภาพ  สามารถที่จะแกไขปญหา  
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นและนโยบายในระดับตางๆได้  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        
( พ.ศ. 2561- 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ครั้งที่1/2562     ฉบับนี้ไดพิจารณาใหครอบคลุมถึงขอบเขต  และภาระ
หนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล       เสอเพลอ ในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  
สังคม สิ่งแวดลอม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นไปสูจุดมงุหมายที่วางไว
โดยไดจัดท าขึ้นดวยความรวมมือ  จากกองงานที่เกี่ยวข้อง  และการชวยเหลือเปนอยางดียิ่ง จากคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ หนวยงานตาง ๆ  ที่เก่ียวของ 
ตลอดจนผู้น าชุมชน  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ในการรวบรวมปญหา ความตองการ  
ศักยภาพ   และเสนอแนะแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา  การใหขอมูล  ประกอบ  ทั้งทางแผนชุมชน  แต่ละหมู่บ้าน 
ท าใหการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น ดังกล่าว ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ส าเร็จลุลวงดวยดี  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 
                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ                                                                                       

                                                                  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 



 
 

 

สารบัญ 
              
                           หน้า 
 
       เหตุผลความจ าเป็น               บทน า 
       1. สรุปบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น       1 
  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                               2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1 
เหตุผลและความจ าเป็น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 (ครั้งที่ 1/2562) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท า   

      ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้อนุมัติและประกาศใช้เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ.2561-2565 )  ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า โครงการพัฒนาฯ ดังกล่าว  ยังไม่ครอบคลุมต่อการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  และ เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  มีความ
สอดคล้อง กับงบประมาณรายจ่ายที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 หรือ ด าเนินโครงการต่อเนื่องในปีถัดไป  
ตลอดจนปีงบประมาณรายจ่ายปัจจุบัน ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้วางแนวทางการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย ต่างๆ  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ  
ดังกล่าว  ขึ้น  

                คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  น าทีมโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสอ
เพลอ  ได้มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาฯ  ดังกล่าว  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลเสอเพลอ  ตามสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ พ่ึงกระท าได้   อีกทั้งรวมถึงเป็น
การด าเนินการตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดไว้  
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้ อย่างเหมาะสม ตามสถานะการคลัง 
และน าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง   

     ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (ครั้งที่1 /2562)  เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดท างบประมาณ โดยค านึงถึงสถานการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหลัก  

   

 

 

 

 

คณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 



 
 

  
 

   

            บัญช ีสรุปโครงการพ ัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ครั้งที่1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    

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

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 
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งบประมาณ 

(บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะชุมชน 
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12 

 
 

360,000 
2,357,400 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
 
รวม 

 
 

- - - - 14 2,717,400 - - - - - 2,717,400 

รวมทั้งหมด 
 

- - - - 14 2,717,400 
- - 

- - - 2,717,400 

แบบ ผ.01 

-1- 



 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

         รายละเอียดโครงการพ ัฒนา 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ครั้งที่1/2562 
                                            องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 1   กลยุทธ์ที่    3     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางการพัฒนา  ที่ 3  
 ยุทธศาตร์ที่  1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรและขนส่ง 
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา   รวม   (   8 )   โครงการ 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.

ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย 

ม.16 บ้านนายสวน  สุวรรณศรี 

- แยกนา   อ าจารย์นิพนธ์    

หยุ่มไธสงค์   

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ขนาดกวา้ง 4.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. ยาว 234.00 ม.ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมี
พื้นที่ผิวจราจร คสลไม่น้อยกวา่ 

936.00  ตร.ม.(ท้ังน้ีก่อสร้าง
ตามแบบของ  อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) 

- - 498,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
ข้อ22/1 

(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)

หน้า 86      
ข้อ125) 

2 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.

ภายในหมูบ่้าน บ้านโคกศรี

ส าราญ หมู่ที ่17.จากนาง

สมควร ชาภวูงษ์  ถึง บ้านนาย

วิชัย  พรมลี 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสัญจร 

ขนาดกวา้ง 4.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. ยาว 50.00 ม.ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมี
พื้นที่ผิวจราจร คสลไม่น้อยกวา่ 
200.00  ตร..ม.ลงลูกรังชั้นรอง

พื้นทางหนา 20ซม.(ท้ังนี้
ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.
เสอเพลอก าหนด) 

- - 111,400 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
ข้อ22/1 

(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)

หน้า 88      
ข้อ140) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. 02 

-2- 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพ ัฒนา 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ครั้งที่1/2562 
                                            องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 1   กลยุทธ์ที่    3     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางการพัฒนา  ที่ 3  
 ยุทธศาตร์ที่  1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรและขนส่ง 
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

3 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.

ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา 

หมู่ที่ 18 จากบ้านนายนิวัตน์  

ขันติประกอบ ถึง บ้านนาย

พันธ์  สิงหาบุตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 5.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. ยาว 91.00 ม.ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่
ผิวจราจร คสลไม่น้อยกวา่ 455.00  
ตร.ม.(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ  
อบต.เสอเพลอก าหนด) 
 

- - 231,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
ข้อ22/1 

(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)

หน้า 88      
ข้อ142) 

4 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.

ภายในหมูบ่้าน บ้านวังหน้าผา 

หมู่ที่ 18 จากบ้านถนนซอย

ศาลาประชาคม ถึง  

บ้านนางค าผล  หมีเหมือยโลด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 4.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. ยาว 25.00 ม.ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่
ผิวจราจร คสลไม่น้อยกวา่ 100.00  
ตร.ม.(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ  
อบต.เสอเพลอก าหนด) 
 

- - 48,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
ข้อ22/1 

(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)

หน้า 89      
ข้อ144) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แบบ ผ. 02 

  -3- 

แบบ ผ. 02 



 
 

         รายละเอียดโครงการพ ัฒนา 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ครั้งที่1/2562 
                                            องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 1   กลยุทธ์ที่    3     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางการพัฒนา  ที่ 3  
 ยุทธศาตร์ที่  1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรและขนส่ง 
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

5 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.

ภายในหมูบ่้าน บ้านสงเปลือย 

หมู่ที่ 19 นายสันทัด  แก้ว

เจริญ ถึง บ้านนายสุพจน ์ 

จันทรนา  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 3.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. ยาว 36.00 ม.ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่
ผิวจราจร คสลไม่น้อยกวา่ 108.00  
ตร.ม.จาก ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบ
ของ  อบต.เสอเพลอก าหนด) 
 

- - 56,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
ข้อ22/1 

(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)

หน้า 90 ขอ้154) 

6 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.

ภายในหมูบ่้าน บ้านสงเปลือย 

หมู่ที่ 19.จาก ศาลาประชาคม 

บ้านสงเปลือย หมู่ที ่19 ถึง 

นายประยูร  เหง้าพรหมมินทร์  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 4.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. ยาว 131.00 ม.ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่
ผิวจราจร คสลไม่น้อยกวา่ 524.00  
ตร.ม. (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบของ  
อบต.เสอเพลอก าหนด)        

- - 278,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
ข้อ22/1 

(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)

หน้า 89  
ข้อ147) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพ ัฒนา 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ครั้งที่1/2562 
                                            องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 1   กลยุทธ์ที่    3     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางการพัฒนา  ที่ 3  
 ยุทธศาตร์ที่  1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรและขนส่ง 
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา    

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

7 โครงการ   ซ่อมแซมถนน

ลูกรั งบ้ านสวนมอญ ม.6  

สามแยกบ้านปู่บ้าน - ไร่นาย

ค าดี   ญาติสนิท  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 5.00 - 6.00 เมตร 
ระยะทาง 400   เมตร   ลงลูกรัง
ซ่อมแซมผิวจราจร จ านวน 300 
ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ
ตลอดสายทาง(ทั้งนี้ก่อสร้างตาม
แบบของ  อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) 
 

- - 100,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
ข้อ22/1 

(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)

หน้า 77      
ข้อ 59) 

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

ภาย บ้านโนนสวรรค์  ม.7 

ไป ทุ่งหลักร้อย    

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการสัญจร 

  ขนาดกวา้ง 4.00เมตร 
ระยะทาง 2,500  เมตร โดย ลง
ลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรซ่อมผิว
จราจรในส่วนที่เสียหาย จ านวน 
144 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเรียบ
ตลอดสายทาง (ทั้งนี้ก่อสรา้งตาม
แบบของ  อบต.เสอเพลอก าหนด 
 

- - 50,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
ข้อ22/1 

(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)

หน้า 78      
ข้อ 65) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพ ัฒนา 
               แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ครั้งที่1/2562 
                                            องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 1   กลยุทธ์ที่    3     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางการพัฒนา  ที่ 3  
 ยุทธศาตร์ที่  1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบระบายน้ า 
 1.2 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา      รวม   (    3  )      โครงการ 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ   2561 2562   2563   2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายใน
หมู่บ้าน ม.1 จากบ้าน นาง
กุหลาบ  แก้วเจริญ-บ้านนาย
อภิชาติ สุวรรณภักดี 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

 

ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 
ม.  ยาว 89.00 ม.พร้อมฝาปิด 
คสล. (ท้ังน้ีก่อสร้างตามแบบ
ของ  อบต.เสอเพลอก าหนด) 

- - 213,000 - - ร้อยละของ
ปัญหาน้ าทว่มขัง
ลดลง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง/ระบายน้ าได้ด ี

กองช่าง 
ข้อ22/1 

(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)

หน้า 92 ขอ้ 4) 
2 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายใน
หมู่บ้าน ม.9  จากถนนลาด 
ยางหนองนาค าวังหน้าผา-
บ้านนายประหยัด  แดงสวา   

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 
 

ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 
ม.  ยาว 200.00 เมตร  (ท้ังนี้
ก่อสร้างตามแบบของ  อบต.
เสอเพลอก าหนด) 

- - 480,000 - - ร้อยละของ
ปัญหาน้ าทว่มขัง
ลดลง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง/ระบายน้ าได้ด ี

กองช่าง 
ข้อ22/1 

(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)

หน้า 101 ข้อ44) 
3 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ า คสล.พร้อมฝาปิด บ้าน
โคกศรีส าราญ หมู่ท่ี 15  .  
จาก บ้านนางทองใบ  จันค า
พา - บ้านนางไกร   
แก้วดวงตา  

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 
 

ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.40 
ม.  ยาว  87.00  
(ท้ังนี้ก่อสร้างตามแบบของ  
อบต.เสอเพลอก าหนด) 

- - 208,000 - - ร้อยละของ
ปัญหาน้ าทว่มขัง
ลดลง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง/ระบายน้ าได้ด ี

กองช่าง 
ข้อ22/1 

(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)

หน้า 106 ข้อ77) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพ ัฒนา 
               แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ครั้งที่1/2562 
                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่    3     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางการพัฒนา  ที่  3  
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน            กลยุทธ์ พัฒนาระบบไฟฟ้า 
1.1  แผนงาน   เคหะชุมชุน        รวม    (2)  โครงการ 
 

ที่ 
 

โครงการ 
  

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 
1 

โครงการจัดซ้ือและติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
(โซล่าเซล)  บ้านทองอินทร์ 
ม.13  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้และเพียงพอต่อความ
ต้องการและ จุดเสี่ยง
ต่างๆภายในเขตหมู่บา้น 

จ านวน 20 ชุดติดต้ังในจุด
เส่ียงต่างๆภายในเขต
หมู่บ้าน (ทั้งนี้กอ่สร้างตาม
แบบของ  อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) 
 

- 
 

- 300,000 - - ร้อยละของจ านวน
จุดที่ขยายไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
เพียงพอ 

กองช่าง 
ข้อ22/1 

(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)
หน้า 117      
ข้อ 37) 

2 โครงการจัดซ้ือและติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
(โซล่าเซล) ม. 15  บ้านนาย
เดช ร่มขาว และบ้านนาย
สนิท  บุญคุ้ม  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้และเพียงพอ 

จ านวน 4 ชุด ทั้งนี้
ก่อสร้างตามแบบของ  
อบต.เสอเพลอก าหนด)      

- - 60,000 - - ร้อยละของจ านวน
จุดที่ขยายไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
เพียงพอ 

กองช่าง 
ข้อ22/1 

(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)
หน้า 117     
ข้อ 42) 
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+ 
รายละเอียดโครงการพ ัฒนา 

แผนพัฒนาท ้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ครั้งที่1/2562 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 2/5   กลยุทธ์ที่    2/2     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  2/5   แนวทางการพัฒนา  ที่ 2/2 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเกษตรกรรม 
            1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา        รวม       (1)       โครงการ 
 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ   2561 2562   2563   2564  2565 

1 โครงการซ่อมแซมหอถังระบบ
ประปาหมู่บ้าน ม. 8 

เพื่อมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค 

ซ่อมแซมหอถังระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
(ซ่อมแซมตามแบบ
ของ  อบต.เสอเพลอ
ก าหนด) 

- - 84,000 - - 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนใน
ชุมชนท่ีใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใชอุ้ปโภคใน
ชุมชนใช้ใน
อุปโภคบริโภค 
 
 

กองช่าง 
ข้อ22/1 

(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)

หน้า 18      
ข้อ 122 ) 
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