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         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3)   
ของข้อ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ซึ่งแก้ไข  
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “ (3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันรายงาน ผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิด  
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ภายในเดือน ธันวาคม          ของ
ทุกปี ”นั้น 
  

                            องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   ภายในเดือน ธันวาคม  พ.ศ.
2562 (ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2561 -  30  กันยายน  2562)   ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  และเพ่ือ
เป็นการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถาม  รายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  และ
เว็บไซต์ www.Soephole.go.th องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                            ประกาศ ณ วันที่   11   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2562 
 
                                                           

                                                   
                                                         (นายสมัย  นครไพร) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    
                                          

 
 

http://www.soephole.go.th/


 

 

0 
 

ค าน า 
 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) 
ของข้อ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “ (3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน ธันวาคม         ของ
ทุกปี ”นั้น 

         ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2   ภายในเดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562)  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามแจ้งให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสอเพลอทราบ   คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานผลการติดตามฉบับนี้  จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาต าบล  พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่  ๑ 
 

บทน า 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง    ฉบับ
ที่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด 
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
หน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผน    มีความส าคัญ ๕ ประการคือ  
๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  

  ๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
  ๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
  ๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถ
ที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
ยุติการด าเนินงาน   

  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการ
อยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่
มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่า
ที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่ วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน                (cost-
effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ   ต่าง ๆ  
การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการ
ของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ                                                                              
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  ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้

ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยาก
ซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ 
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่าง
ใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการ
ติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วน
ของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อัน
เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่
ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไป
ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

 ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใด 
ๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไป
ด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕61 ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) รวมทั้ง4ไตรมาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 
12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “ (3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคม  ของทุกปี ”นั้น  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอ
เพลอ 
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   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง  กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖2)  ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
   

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์ และแนวทางที่ถูก
ก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็น
เครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็น
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคม
ท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะ
ภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์
การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การ
ประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย 
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจาก
การติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น
เครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชน
หรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง  

  
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน  ๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
             การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าทีง่บประมาณ 
            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙   ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

                                                             

2.  ความส าคญัของการตดิตามและประเมนิผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
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๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่มี 

ลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
            ๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน อุดหนุน          
            ๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้อง        

ด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือ
เงินกู ้

              ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน  ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน
นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

              กล่าว อีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิน่อย่างเข้มแข็งและมีความยั้งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง                                                                                   
                     

 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

3.  วตัถุประสงค์ของการตดิตามและประเมนิผล 
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ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การ จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมทอ้งถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
           กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

ขั้นตอนที่ ๒    
           คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   
ขั้นตอนที่ ๓    

                        คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘     ข้อ 

๒๙ (๒)   
ขั้นตอนที่ ๔    

                        คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ขั้นตอนที่ ๕    

   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒)       พ.ศ. 
๒๕๕9  ข้อ 9 (3)   

  

4.  ขั้นตอนการตดิตามและประเมนิผล 
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และประเมินผลแผนพัฒนา 
ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                  ผัง การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 

 

                                         
                                      
 
 

                                
 
 
 

                                          
 
 
 

                                       
 
 
     
  

 
     
                      

     
 

                                                                                                        /5.  กรอบและ... 

ก าหนดแนวทาง วธีิการในการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา 

  

  

  

 

ผงัขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา 

   ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับต้ังแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวัน  โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือน ธันวาคม  ของทุกปี 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ก าหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทาง

และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อม

แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     (โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

  หนังสือแนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.2561-2564 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุดที่  มท. 0810.30/ว 0357  ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 

                    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทาง   ใน
หารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
5.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  

ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และ
ผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process 
evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
                การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วงเวลา         ที่

ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

                  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา 

                ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน           แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน                      

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
      การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหา      ที่

เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณ      ของ
ท้องถิ่น 

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

5.  กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 
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๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข      การ
ทะเลาะวิวาท     

          ๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรม เพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชน     
ลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่น
ต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความ
เป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
สืบไป 

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการ
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ   
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับ
การแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

          (๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของ 
อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาค  และระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  เป็นการประเมินถึงผลกระทบ
ต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ   สุขภาพของประชาชน  สังคม  
สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผล
กระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง หรือไม่  

5.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชน

และท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
นั้น มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

 



 

 

                                                                                                   
                                                        -9- 

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการ
ตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ บูรณาการ ( integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการ
ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
                         เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

5.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

          5.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม ่

5.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
5.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนดวิธีการ

ติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 
6.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มี
องค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 

  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  
สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบ
โครงการ   

  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
           คณะกรรมการ ฯ ต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

                                                                                                             /ระยะ… 
                                                              

6.  ระเบียบ  วธีิการในการตดิตามและประเมนิผล 
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ระยะ  12  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  กันยายน                      
 

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่  เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริง
หรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อ
ตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  
(data analysis)  

6.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
       (๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

 ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  
เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

                (๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
            โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  แผนการด าเนินการ  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

                  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้  

  
                                                                                                      /7.๑  การประเมินผล… 
 
 
 
 
 
 

7.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการตดิตามและประเมนิผล 
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7.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

                (๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐    ลง
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

         (๒)  แบบอ่ืน ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

                (๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
        7.๒  การประเมนิผลในเชิงคุณภาพ   
                   เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร   
                 ส่วนต าบลในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร   
                 ส่วนต าบลเสอเพลอ  ในแต่ละยุทธศาสตร ์
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ   
                 บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

        7.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
               ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 
                                                                                           /๖)  ท าให้ทราบ… 

8.  ประโยชน์ของการตดิตามและประเมนิผล  

 

http://www.dla.go.th/
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๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดออ่นที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว   ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

             ๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่าง ๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 

 
 
 

นายอนงค์  เหง้าพรหมมินทร์ 
นายสุรชาติ  ขนันทอง 

ส.อบต.,ม.9 
ส.อบต.ม.3 

  ประธานกรรมการ 
  กรรมการ    

นายวิเชียร  มาวิเศษ ส.อบต.ม.5   กรรมการ                 
นายปรีดา  ฤทธิ์วาปี ผู้แทนปชค.ม.16    กรรมการ    
นายชูศักดิ์  แสนเสนา ผู้แทนปชค.ม.7    กรรมการ     
นายสมัย  ค าบึงกลาง ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ     
นายชาญชัย   ศรีประเสริฐ ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ      
นายศภุร  บุญราช ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ          
นายสายัน  นาที ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ         
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   กรรมการ / เลขานุการ 

       
         
         
         
   

 
 

   9  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ส่วนที่ ๒ 

 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้   
  กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 
                                                                                          /๒.  แผนการบริหาร… 

แผนยุทธศาสตร์  วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการ

แผนยุทธศาสตร์ 
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๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
  นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวงหรือ
เทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  
๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย  ๔ ยุทธศาสตร์ 
๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการ   บูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

          วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
           “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน                                                                                    
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

                                                                                                         /-ยุทธศาสตร์ที่  ๑…   
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-ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้

ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
-ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว

ทางการด าเนินการ    
-ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  

๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
-ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย  

๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

       ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ          พระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว  ต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

      ๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไป  จาก
สังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตราย   ทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบ
เครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน        ยุค
ปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า 
“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรัก
สามัคคี...” 
 
                                                                                                /๕.๒  นโยบาย… 
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   ๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา     ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 

                 ชอบในภาครัฐ 
  ๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล และผู้

ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. 
ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน  การ
ปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
และสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้
ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดยทันที และ
ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไก
ติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับ
องค์กรภาครัฐต่าง ๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด    ที่ลักลอบ
เข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและ
ประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพ
ติด 

            ๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
               โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่   การ
ปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นดังนี ้
                                                                                                    /๒.๑)  ท าการส ารวจ... 
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      ๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิด
สม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด                                                                                                    

                ๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
     ๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็น
ที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใด ๆ เพราะรับผลประโยชน์ 
     ๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้ งระบุตัว
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               ๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
     ๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิดตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือ
โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลเสอเพลอ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด   

ยุทธศาสตร์ 1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา    1.1  พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมเพ่ือการสัญจรและขนส่ง     

                 1.2 พัฒนาระบบทางระบายน้ า 
                 1.3 พัฒนา ระบบไฟฟ้า 
        1.4 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และ เกษตรกรรม   

ยุทธศาสตร์  2    ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ วัฒนธรรม   
แนวทางการพัฒนา    2.1  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมที่ดี และ มีคุณภาพ 

                 2.2  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณะสุขและการมีสุขอนามัยที่ดี 
       2.3  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
       2.4  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       2.5   ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
                          2.6  สง่เสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์  3     ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา   3.1 ส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การมีอาชีพของประชาชน 
ยุทธศาสตร์  4       การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  4.1 ปรบัปรุงและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
ยุทธศาสตร์  5     การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนา  5.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    

 

                                                                                                                     /แผนชุมชน...  
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แผนชุมชน  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มี
การจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็น รากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่
เกิดข้ึนจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้าน
อนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอื่น ๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  

 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 

โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจ
หน้าที่  

ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้าน  ดังนี้    
๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่าง ๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรม   
     ให้มีการท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด     
     การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร.   
 
 

  
 
 
 
          /แผนเศรษฐกิจ... 
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แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  ( ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า )  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้
ความส าคัญกับข้อมูลการเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  
ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์
หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้
ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้
เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบล จะได้พิจารณาเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ง 

          ประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐาน
ของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  

 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร                                                                                             

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. กองช่าง 
2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ วัฒนธรรม 1. กองสวัสดิการสังคม 

2.ส านักปลัด (งานสาธารณะสุข), 
3.กองการศึกษา 
4.ส านักปลัด (งานป้องกัน) 

3 พัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม  และการ
ท่องเที่ยว 

1.กองการเกษตร 
2.กองสวัสดิการสังคม 

4 พัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ส านักปลัด  (งานสาธารณสุขฯ)  
2.กองการเกษตร 

5 พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.ส านักปลัด , 2.ทุกกอง  
                                                                                                    /ความเชื่อมโยง... 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และ แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ มีความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในจังหวัดอุดรธานี แนวทางการพัฒนา และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   ซึ่งครอบคลุมในการพัฒนาทุกด้าน อาทิเช่น  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้าน
วัฒนธรรม  ด้านสิ่งแวดล้อม  โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ  โดยมีความสอดคล้องกัน โดยน าปัญหาที่มีในเขตต าบล  อาทิ 
เช่น จากการแจ้งข้อมูลผ่านผู้น าชุมชน   จากการออกประชาคมต าบลเพ่ือบรรลุความต้องการเร่งด่วนของประชาชน  
กระทั้งก าหนดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในรูปแบบยุทธศาสตร์หลักๆ  แยกเป็นแต่ละแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป็น 
โครงการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ    แบ่งความรับผิดชอบเป็นลักษณะกองงาน  มีความชัดเจนในความรับผิดชอบใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( กองช่าง)  ด้านสังคม  ( กองสวัสดิการและสังคม,งานป้องกัน )      สิ่ง
แวดล้อมฯ  ( งานสาธารณะสุข ) ฯลฯ  เพ่ือการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างตรงจุด และยั่งยืน ต่อไป 
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ส่วนที่ ๓ 

 
 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล       เสอเพลอ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   (เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  - กันยายน ๒๕62)  คือการประเมินผลในเชิง
ปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้  

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ

วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่ วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า   
(eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก  (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น   

๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
         ๒.๑  ท าให้ทราบไดว้่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้น  มีความกาวหนามาก นอยเพียงใด  ส าเร็จหรือไมส าเร็จเพราะ

เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
         ๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอไป  ในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้น  จะหา

วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่
ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต  เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไป  ประสบผลส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

           ๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
          ๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงิน

รางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตาง ๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ  กระตุนใหขา
ราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

                                                                 
 

ผลการตดิตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตวับ่งช้ีการปฏิบัตงิาน 
(Performance  Indicators) 
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๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
       ๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
      ๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
      ๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
      ๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
      ๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
         ๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
      ๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (1)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๕  คะแนน)    

(2)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

 
  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 
 
                                                                            /ผลการติดตามและประเมิน… 

ขั้นตอนการด าเนนิงานตามแบบตวับ่งช้ีการปฏบิัตงิาน 
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ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย 
) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ  มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ มา

พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาเกินศักยภาพมาบรรจุในแผน  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนฯ  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น /ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕59 

 

มีการด าเนินการครบ  10  ขั้นตอน   
 
 
 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๒... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :  มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐         คะแนน           ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙   คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   -    

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

 77 -  

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ 16  
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  15 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖0 46  
 ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            (10)       (7)            
 3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด           (10)       (8)             
 3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด           (10)       (7)             
 3.4  วิสัยทัศน์          (๕)       (4)             
 ๓.5  กลยุทธ ์          (๕)       (4)            
 ๓.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์          (๕)       (4)            
 ๓.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์          (๕)       (4)  
 ๓.8  แผนงาน           (๕)       (4)  
 ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม           (๕)       (4) 

รวม ๑๐๐  77 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมต าบลท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของ
สัดส่วน 

 

๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์   
พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา x 
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง

แผนพัฒนา 
 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท า

งบประมาณ 
 

มีการด าเนินการครบ  9  ขั้นตอน   
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน                               

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐        คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   -   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี   
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 
                                                                                                                                                                     

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

.......75.....  คะแนน .........-.......... 

                      รายละเอียดผลแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐  8 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 7  
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  7 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 8  
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  ๖๐ 45   
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 4  
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4  
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้   

ถูกต้อง 
5 4  

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ๕ 4  
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

5 4  

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4  
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕ 3  
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

5 3  

   ๕.๘ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕ 3  
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 4  
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

5 4  

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ 4  
รวม ๑๐๐  75 

                                                         /ตัวบ่งช้ีที่  ๕...   
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนนิโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนนิโครงการ 
  คะแนนที่ได้    

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ 
(ของโครงการใน

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี) 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) 
ฉ.1+ฉ.2+ฉ.3+ฉ.4 

425-48=377 
 

52.25 5 

แผนการด าเนินงาน 
( ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ) 

164 38.59 3 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

164 38.59 3 

การด าเนินงานจริง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
(เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน ๒๕๖2) 

172+25=197 52.25 5 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2)  

             (โครงการที่ด าเนินการจริง รอบติดตามแผน ฯ  เดือน ธันวาคม 2562) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได ้ ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ             ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

   
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
    คะแนนที่ได้ 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวนโครงการ ผลกระทบ  
โครงการที่ด าเนินการ 
( ตุลาคม 2561 –  กันยายน ๒๕๖2 )   

197 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
                                                                                                        /๔.๔  สรุปผล... 
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๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑ ขั้นตอนการจัดแผนยุทธศาสตร์ ๕  5 
๒ คุณภาพยุทธศาสตร์ ๕ -  
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี ๕ 5  
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี ๕ -  
๕ การด าเนินโครงการ ๕ 5  
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ 5  

รวมคะแนน ๓๐  20 
  

 
      รูปแบบ  การประเมินโครงการ  
  

ชื่อโครงการ : .......................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. .............................. 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ............................................ต าแหน่ง .............................................. 

 
สังกัด : ส านัก/กอง ............................................................................................................................. .. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในชอ่งที่เลือก 

ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช ่ ไม่ไช ่
๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน 

หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ที่
เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 

------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ : ส าหรับกองงานใช้ติดตามและประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบ การแนบท้ายฎีกาเบิกจ่าย 
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ส่วนที่  ๔ 
 
 
 
 

 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เดือนตุลาคม  ๒๕๖1   -  กันยายน ๒๕๖2)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้
แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืน ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการ
ติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาฯ โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบที่  ๑... 
 
 
 
 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



 

 

-30- 
 

           แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์
แล้ว 

 
           ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา อบต.  / 
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา ฯ  / 
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  / 
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.  / 
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.  / 
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนา  อบต.ประชาคม รว่มกับประชาคมท้องถิ่น  
 

 / 

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของ  อบต.มาจัดท าฐานข้อมูล  / 
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  / 
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ  อบต. (SWOT) เพ่ือประเมิน  
       สถานภาพการพัฒนา อบต. 

 / 

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา  อบต. ที่สอดคล้อง   
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

 / 

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้อง   
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 / 

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  / 
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา อบต.  / 
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  / 
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  / 
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  / 
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  / 
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  / 
   

 
 
 

แบบที่  ๒...   
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 แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานนภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี  โดยเริ่มตั้ งแต่สิ้ นสุดโครงการ               
เดือนตุลาคม  ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖2 

 
 ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน  ๒๕๖2)  

          ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ. ๒๕๖2 
2.1 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้น ามาปฏิบัติ    

 
สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  (เล่มแรก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
(ระหว่าง  1 ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562) 

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด     จ านวน   137      โครงการ 
โครงการทีด่ าเนินการ     จ านวน      19      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   

                       คิดเป็น   13.87 %  
 
 
  
                                                                                         /สรุปโครงการ... 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพ้ืนฐาน    27 1  
ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                        80 9  
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        

และการท่องเที่ยว 
8 1   

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

8 -  

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

14  8  

รวม 137 19   
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สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1   (ครั้งที่ 1/2560)   ประจ าปีงบประมาณ 2562      
(ระหว่าง  1 ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562) 

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน   110      โครงการ 
โครงการที่ได้ด าเนินการ ตามข้อบัญญัติและจ่ายขาดสะสม  จ านวน       28     โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1   (ครั้งที่ 1/2560)      คิดเป็น  25.45 % 
 

สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 2   (ครั้งที่ 2/2561)   ประจ าปีงบประมาณ 2562      

(ระหว่าง  1 ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562) 

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน   4      โครงการ 
โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ     จ านวน    2     โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2          
(ครั้งที่ 2/2561)        คิดเป็น   50 % 

                                                                                         /สรุปโครงการ... 
        
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวน

โครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติและ
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพื้นฐาน    65 
 

 9 

ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                       35 16   
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 1 -  
ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจดัการและการอนุรักษ ์
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

1 1  

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 2  
รวม 110 28   

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพื้นฐาน    - -  
ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                        3 2   
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว -  - 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจดัการและการอนุรักษ ์
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  - 
รวม 4  2 
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  สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 3   (ครั้งที่ 3/2561)   ประจ าปีงบประมาณ 2562      
(ระหว่าง  1  ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562) 

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด     จ านวน    108      โครงการ 
โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ    จ านวน       99      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 

        (ครั้งที่ 3/2561)   คิดเป็น   91.67 %  

       ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผนฯทั้งหมด                            จ านวน  27   โครงการ 

       ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการ                                           จ านวน  25   รายการ 

                              คิดเป็น   92.59 %   

                      สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                            
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 (ครั้งที ่4/2562)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        

(ระหว่าง  1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
และด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพื้นฐาน    11   9 
ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                        88   87  
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        และ

การท่องเที่ยว 
-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจดัการและการอนุรักษ ์
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

5  - 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4  3   

รวม 108  99   

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
และด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพื้นฐาน    22  24   
ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                     1   -  
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม            

และการท่องเที่ยว 
-  
 

-  

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจดัการและการอนุรักษ์                                  
ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดลอ้ม 

2  
 

  - 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  
 

 -  

รวม 25  24  
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โครงการท่ีปรากฏในแผนท้ังหมด                  จ านวน     25   โครงการ 
โครงการท่ีไดด้ าเนินการตามข้อบัญญัติประจ าปี และจ่ายขาดเงินสะสม   จ านวน     24   โครงการ  
โครงการท่ี ได้ปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉ.4 
                                    คิดเป็น   96.00 %  
                                                                                         
                                             

  สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   
   ประจ าปีงบประมาณ 2562      

(ระหว่าง  1  ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562) 
รวมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) + ฉบับท่ี 1 + ฉบับท่ี 2 + ฉบับที่ 3 และฉบับท่ี 4 

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด (4 เล่ม)     จ านวน    384   โครงการ 
โครงการที่ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติ และจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน     172   โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564)+ฉ.1+ฉ.2+ฉ.3+ฉ.4      

                คิดเป็น    44.79 %                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                   /5. สรุปผลการ...  

                                                                      
                                                                

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพ้ืนฐาน     125  43  
ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                        207   114    
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        

และการท่องเที่ยว 
9  1   

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

 16 1   

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

27  13   

รวม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี+ฉ.1+ฉ.2+ฉ.3+ฉ.4 384   172    
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5. สรุปผลการติดตามแผนฯ    
 
 

 

 

  
 
 
 
 

  
 
 6.สรุป โครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                         

(ฉบับที่ 1), (ฉบับที่ 2), (ฉบับท่ี 3), (ฉบับท่ี 4)  (เฉพาะปีงบ 2562 )   รวมโครงการพัฒนา + รวมครุภัณฑ์  
    
                           
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

สรุป  ผลการติดตามโครงการพัฒนา  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) (เฉพาะปีงบ 2562) 
       โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (เฉพาะปีงบ 2562) รวมทั้งหมด             จ านวน    384   รายการ 
       โครงการที่ด าเนินการได้ (ระหว่าง  1 ตุลาคม 61 – 30 กันยายน 62)  จ านวน   172   รายการ 
                                                               =  172x100      =  44.79  % 
                                                                       384 
      คิดเป็นร้อยละการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ  ปีงบประมาณ 2562    

สรุป โครงการพัฒนาฯ/ครุภณัฑ์  ที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ เฉพาะปีงบ 2562  รวมทั้งหมดจ านวน   377  โครงการ/รายการ 
      (384  โครงการ    +   41   รายการ   -  48   (โครงการที่เปลี่ยนแปลง) ) 
โครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ ที่ด าเนินการจัดซื้อจริง      จ านวน   197  โครงการ/รายการ 
      (172  รายการ    +   25   รายการ) 
                                         =    197X100      =   52.25 % 
                                           377 
 
    คิดเป็นร้อยละการด าเนินการจัดซื้อตามแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ 2562   
                           = ร้อยละ  61.52 % 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561  

 (การคีร์ลงในระบบ E-Plan)  ข้อมูล ณ วันที่ดึงข้อมูลเท่านั้น 
อบต.เสอเพลอ กุมภวาปี จ.อุดรธานี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8.0 211.59 19.0 9.24 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.ด้านคุณภาพชีวิตสังคมและวัฒนธรรม 151.0 43.94 110.0 29.53 2.0 1.33 2.0 1.33 2.0 1.33 

3.ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

13.0 8.60 7.0 0.30 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

4.ด้านการบริหารจดัการและอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.0 12.11 2.0 0.07 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

23.0 19.78 15.0 24.50 2.0 0.09 2.0 0.09 2. 0.09 
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ส่วนที่  ๖ 
 
 

  
 

กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล  คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดู
เอกสารหลักฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น        
โดยด าเนินตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร รวมทั้ง  ถนนรางระบายน้ า  
หนอง  คลอง  สระ  สวนสาธารณะ  เป็นต้น  วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล             
(data analysis)  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ซึ่งได้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้  ( แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจ าปี  ทุกปี ) 
๑.   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

๑.๒  สิ่งก่อสร้าง 
๒.   ครุภัณฑ์   
 ๒.๑  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 ๒.๒  ครุภัณฑ์การศึกษา    
 ๒.๓  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     
 ๒.๔  ครุภัณฑ์การเกษตร   
 ๒.๕  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   
 ๒.๖  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
 ๒.๗  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
 ๒.๘  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   
 ๒.๙  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    
 ๒.๑๐ ครุภัณฑ์โรงงาน  
 ๒.๑๑ ครุภัณฑ์เครื่องดบัเพลิง 
 ๒.๑๒ ครุภัณฑ์กีฬา 
 ๒.๑๓ ครุภัณฑ์ส ารวจ 
 ๒.๑๔ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
  ผลการติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ได้ด าเนินการจัดซื้อพัสดุ/ครุภัณฑ์ ดังกล่าว  ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุ
ที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซื้อวัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล   มีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  และมี
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  สามารถตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้  และวัสดุที่เบิกได้น าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยความรับผิดชอบของแต่ละกองงาน/ส่วนงาน  เป็นต้น    

------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 

ผลการตดิตามและประเมินผลทรัพย์สิน 
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  
เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน
ปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ 
เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่  เช่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ,  ศูนย์การศึกษา   
     นอกระบบ , สถานศึกษา  เป็นต้น 
(๒)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนที่ 
(๓)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (๔)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
-โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   
-ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  จ านวน  ๑  แห่ง 

  (๕)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ต่างๆ 
  (๕)  มีศูนย์ด ารงธรรม ระดับท้องถิ่น    

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การท าบัตรผู้พิการ การขออนุญาตใบขับข่ี  

(๓)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เป็น อบต.ขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบ
กับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายอ่ืน   ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  
ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(๔)  เนื่องจาก อบต. มีพ้ืนที่ติดถนนสายหลัก ( ถนนมิตรภาพ ) จึงมีอุบัติเหตุ เกิดขึ้นบ่อย โดยเฉพาะ
ช่วงเทศกาล วันหยุด ต่างๆ     

 
 
 
                                                                                                /๒.  ผลการ… 
 

ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 
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๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ

จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตาม
และประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  
โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  
   ๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 

(๑)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๒)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๓)  มีสวนสาธารณะ มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม   
(๔)  มีประปาหมู่บ้านครอบคลุมทั้งต าบล 
(๕)  มีตลาดตลาดนัดส าหรับจับจ่ายภายในต าบลอย่างพอเพียง 
(๖)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม   
(๗)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลและพอเพียง   
      ต่อความต้องการของประชาชน 
(๘)  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อบต. กับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(๙)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(๑๐)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น. 
(๑๑)  อบต.เสอเพลอ มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ  

                  เดือดร้อนของประชาชน 
(๑๒)  มีวัด ทุกหมู่บ้าน 
(๑๓)  มีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(๑๔)  มีกองทุนในหมู่บ้าน   
(๑๕)  มีกลุ่มอาชีพ ฯลฯ 

  2.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
(๒)  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้รายได้ไม่เพียงพอ   

                ต่อการใช้จ่าย 
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม 

                อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
(๔)  อบต .เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องน ามาจากแหล่งอ่ืน   

                หรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน เสื้อผ้า นุ่งห่ม  ฯลฯ   
(๕)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
(๖)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ ติดต่อ     
(๗)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 

 
 
 

                                                                                                                                       /ส่วนที่  ๘… 
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          1.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

     ๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมี   
                      การด าเนินการครบทุกข้ันตอน   
(๒)  แบบที่  ๑  :การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
                     ท้องถิ่น  โดยมีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน 

     ๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑) ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  0  คะแนน  
(๒) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผน    
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  ๐  คะแนน   

      ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
(๑)  แบบที่  ๒  :แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   ๓77    โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   197    โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ 52.25  ของโครงการทั้งหมดท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทั้งหมด          

2.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
2.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

                   (๑)  ตัวบ่งชี้ที่ ๓ :ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการด าเนินการ 
                         ครบทุก ขั้นตอน                                    
              2.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
                 (๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ  

          เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้    72   คะแนน  
         (๒)  ตัวบ่งชี้ที่ ๔ :คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ได้    0    คะแนน                                              
                                                     

              2.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
             (๑) แบบที่ ๓/๑ :แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์         

การพัฒนา           
1.         โครงการที่บรรจุในแผน ฉบับแรก      จ านวน    137    โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้              จ านวน      19    โครงการ    
  คิดเป็นร้อยละ ๑3.87  

               - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน          จ านวน     1    โครงการ 
               - ด าเนินการได้            จ านวน      -    โครงการ 
             (คิดเป็นร้อยละ  - ) 
                                                                                                                       /  โครงการ... 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

(ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 – 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) 
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                     2.         โครงการที่บรรจุในแผน  ฉ.1    จ านวน   110    โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้               จ านวน      28   โครงการ    

  คิดเป็นร้อยละ   25.45 
               - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน  จ านวน     14   โครงการ 
               - ด าเนินการได้             จ านวน       -    โครงการ 
            (คิดเป็นร้อยละ  - ) 
 
                     3.         โครงการที่บรรจุในแผน  ฉ.2           จ านวน     4    โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้               จ านวน     2    โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ 50    
                                  - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน  จ านวน    1     โครงการ 
               - ด าเนินการได้             จ านวน     -     โครงการ 
            (คิดเป็นร้อยละ       -     )                                                     
                                                                        
                     4.         โครงการที่บรรจุในแผน  ฉ.3           จ านวน     108    โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้               จ านวน       99   โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  91.67 
                                     - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน  จ านวน   27     โครงการ 
                  - ด าเนินการได้            จ านวน    25    โครงการ 
           คิดเป็นร้อยละ     92.59                                                        
                     5.         โครงการที่บรรจุในแผน  ฉ.4           จ านวน     25    โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้               จ านวน     24    โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ     96.00 
                                 รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)+ฉ.1+ฉ.2 +ฉ.3+ฉ.4 
         (รวม)       โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   384  โครงการ    

  โครงการที่บรรจุข้อบัญญัติ  จ านวน   172   โครงการ 
     คิดเป็นร้อยละ   44.79     
 
             (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :การด าเนินโครงการ  - 
              (๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วย ระบบ e-plan :รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ปี ๒๕๖2   

  โครงการที่บรรจุในแผน   คีย์ได้ครบ 
     สามารถด าเนินการได้     (คลังคีย์ยอดการลงนามในระบบได้บางรายการ) 
    
            2.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
                2.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
                   ๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการได้   ๕  คะแนนเต็ม เนื่องจาก      

ไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ 
            3.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนต าบล                                                                          
            4.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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                4.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

          องค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสในการพัฒนา  คือมีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พ้ืนที่  
ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  
บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   การพัฒนาบริเวณ
คาบเก่ียวยังไม่สามารถด าเนินการได้  การจราจรของถนนสายต่าง ๆ มีบางสายติดถนนหลัก มีรถเป็นจ านวนมากท า
ให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง                                                                                                         

                                                                
               4.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

       องค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่ นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน  
คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ  ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว
ท าให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้าง
คนในท้องถิ่นท าให้ไม่มีรายได้เสริมหลังจากท าเกษตรกรรม  

  
         5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการของ อบต. มีดังนี้ 
ล าดับที่ โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 
 

-  งบประมาณน้อย ใน
การต้อนรับ ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
   

- กิจกรรมน้อยให้มี
การละเล่น ตอบปัญหา
ร่วมกัน 

- ควรตั้งงบประมาณให้
เพียงพอ   

๒ โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน/เยาวชน
ต้านยาเสพติด 

-  การจัดโครงการตรงกับ
ช่วงน่าฝน สนามแฉะ 
- ใช้เวลาในการท า
กิจกรรมน้อยเกนิไป  

-  การจัดการแข่งขัน
รีบเร่ง เวลาน้อย 
-นักกีฬาไม่ได้พักผ่อน   

- ควรจัดในช่วงหยุดภาคเรียน 
เยาวชนจะได้เตรียมตัว    
-เงินรางวัลน้อย 
-ควรมีกีฬาพ้ืนบ้าน ประชาชน
จะได้เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
-ประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า
ประมาณสองเดือน 

 
     6.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

  ปัญหา        -  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้ าน้อยไม่เพียงพอ 
- งบประมาณน้อย 

  อุปสรรค      -  อบต. ยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้    
  ข้อเสนอแนะ   (๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 

(2)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า    
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      7.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
            ปัญหา     1) โครงการที่บรรจุในแผนฯมีจ านวนเยอะ งบที่ตั้งสูงเกินสถานะทางการคลังตน ที่จะสามารถ

ด าเนินการได้ 
            อุปสรรค  ๑)  อบต.มีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งในด้านความ  

                     เดือดร้อนของประชาชน  
               ๒)  อบต.มีงบประมาณที่จ ากัด การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนิน 
                     โครงการ ทั้งหมดที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ       

            ข้อเสนอแนะ   ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เท่านั้น        
และเป็นโครงการที่ประเมินแล้วว่าจะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น จริงๆ โดยสามารถ    
มีงบประมาณ ไว้รองรับที่จะด าเนินการจริง ๆ   

          ๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้ ง ไว้ ในข้อบัญญัติให้ ได้มากว่าร้อยละ ๙๐              
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ทั้งหมด                             
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สรุปโครงการ 
 
 

ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิน่  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
    

เดือน ธันวาคม  2562  
 

(ระหว่าง  1 ตุลาคม  2561  -  30 กันยายน 2562)                                                                                                                                                                                                                                                               
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แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง : แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
โดยมีก าหนดในการติดตามและประเมินผล ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี  

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ……. 
2. รายงานผลการติดตามและประเมนิผล ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกป ี

                           (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – 30 กันยายน พ.ศ.2562) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    
 

1.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)      
   ประจ าปีงบประมาณ 2562      

(ระหว่าง  1 ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562) 
 
 

 

 
โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน   137      โครงการ 
โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ     จ านวน      19      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   

   คิดเป็น     13.87  % 
 

  - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน                     จ านวน     1    โครงการ 
  - ด าเนินการได้            จ านวน      -    โครงการ 
             (คิดเป็นร้อยละ  - ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพ้ืนฐาน    27 
 

 1  

ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
                        

80  9 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        
และการท่องเที่ยว 

8 1 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

8  - 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

14 8 

รวม 137 19   
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(เล่มแรก) สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562        

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพฒันาที่  1.1  พัฒนาระบบเส้นทาง
คมนาคมเพือ่การสญัจร และขนส่ง 

    
 

   

1.  .โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.1 บ้านนางพวงนภา – 
บ้านนายสมบัติ 

 280,000     

2. โครงการปรับปรุง ถนน ลูกรัง. ม.1 เส้นหนองยาง  120,000     
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2  ซอยบ้านยายพิณ   24,000     
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2  ซอยบ้านยายกองมี  27,000     
5. โครงการซ่อมแซมลูกรัง  ม.2  เส้นไปประปาหมู่บ้าน  250,000     
6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.2  หนองน้ ากิน-บ้าน

โคกสว่าง 
 6,000,000     

7. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.3  รอบหมู่บ้าน-เส้น
บ้านนายสมพร   

 300,000     

8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 ล าห้วยสามพาด-ห้วย
ค าบาก 

 500,000     

9. .โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ม .3 ข้างโรงเรียน-หนอง
ผิงโด่ง         

 150,000     

10. โครงการซ่อมแซมคันทางล าห้วยสามพาด ม.3   2,000,000     
11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 บ้านนางปานชนก – 

บ้านดงสามสิบ 
 150,000     

12. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  ม.4  เส้นกลางหนองน้ า
บ้านนายโต ยืนยง 

 10,000     

13. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  ม.4    เส้นกลางหนองน้ า
บ้านนางทองเลื่อน บุตตะโยธี 

 10,000     

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ซอยบ้านนายจันสอง 
บัวชะงัก             

 84,000     

รวม 14 9,905,000     
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                   (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                    ผ.01 

ล าดบั
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพฒันาที่  1.1  พัฒนาระบบเส้นทาง
คมนาคมเพือ่การสญัจร และขนส่ง 

    
 

   

15. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5  บ้านทองอินทร์  - 
ต าบลทับกุง   อ.หนองแสง 

 4,500,000     

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ภายในหมู่บ้าน –ห้วยสาม
พาด 

 240,000     

17. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยโปร่ง หิน เหล็ก ไฟ  ม.6    1,050,000     
18. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7  ริมถนนสายโนนสวรรค์ 

– เสอเพลอ 
 770,000     

19. .โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7   โนนสวรรค์ – บ้านนาดี  480,000     
20. .โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8  บ้านนางเหรียญ ศรีโลน-

บ้านนางจูมศรี ดอลค า 
 336,000     

21. .โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8   บ้านนางทองจันทร์  
พระพรหม – บ้านนางเข็มทอง  พรหมทา 

 151,200     

22. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8   บ้านนายหมุน ศรีระวงษ์ 
– บ้านนายเบ้า บุญรัตน์ 

 64,800     

23. .โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9  เส้นบึงสังข์-ห้วยน้ าฆ้อง  900,000     
24. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9  หนองผักปอด แยกจาก

ถนนลาดยางหนองนาค า – วังหน้าผา 
 750,000     

25. โครงการจัดซ้ือยางมะตอย    300,000 1.โครงการจัดซ้ือยางมะตอย   100,000 100,000  
รวม 11 9,542,000 รวม 1 100,000 100,000  

รวมทั้งสิ้น 25 19,447,000 รวมทั้งสิ้น 1 100,000 100,000  
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                   (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                       ผ.01 

ล าดบั
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพฒันาที่  1.2  กลยุทธ์พัฒนาระบบระบาย
น้ า,พัฒนาระบบไฟฟ้า 

    
 

   

1. .โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ม.10  บ้านนาย
วิเชียร ป้องจันดา-บ้านนายอดุล  ทอกบุญมา 

 1,800,000     

  รวม 1 1,800,000      
รวมทั้งสิ้น 1 1,800,000     

 
 
                   (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                       ผ.01 

ล าดบั
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.4   กลยุทธ์   พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่
การอปุโภค-บริโภคและเกษตรกรรม 

     
 

   

1. โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ าเพื่อบริโภค ม.2  500,000     
  รวม 1 500,000      

รวมทั้งสิ้น 1 500,000     
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                   (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                      ผ.01 

ล าดบั
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคณุภาพชีวติ สังคม และ
วัฒนธรรม 
แนวทางการพฒันาที่  2.1  กลยุทธส่งเสริมสนับสนนุ
ด้านสังคมทีด่ี และมีคุณภาพ 

    
 

   

1. .โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.1-19    14,000,000     
2. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ม.1-19     4,000,000     
3. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ม.1-19      90,000     
4. .โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น 
 30,000     

5. .โครงการศึกษาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  สินค้า 
OTOP สร้างรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 100,000     

6. โครงการดูแลห่วงใยผู้สูงอายุ/ผู้พิการในชุมชน  30,000     
7. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้

ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส   
 100,000 1.โครงการก่อสร้างซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้

ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส   
20,000 20,000  

8. . โครงการอบรมจัดท าแผนชุมชน  30,000     
9. .โครงการส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพต่างๆ และ

วิสาหกิจชุมชน 
 100,000     

10. .เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)   73,000 2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)  73,000 73,000  
11. โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน  200,000     

รวม 11 18,753,000 รวม 2 93,000 93,000  
รวมทั้งสิ้น 11  18,753,000 รวมทั้งสิ้น 2 93,000 93,000  
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                   (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                      ผ.01 

ล าดบั
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคณุภาพชีวติ สังคม และวัฒนธรรม 
แนวทางการพฒันาที่  2.2  กลยทุธส่งเสริมสนับสนนุ
ด้านสาธารณสุข และการมีอนามัยทีด่ ี

    
 

   

1. โครงการด าเนินการ/อุดหนุน/ด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
ต าบลเสอเพลอ  ม.1 – ม.19  

 150,000     

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ
เช่นโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ   

 100,000     

3. .โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ 
เช่นโรค ไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 

 100,000     

4. เงินสมทบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและเงิน
อุดหนุนหลักประกันสุขภาพ (สปส.ช.) พื้นท่ีต าบลเสอเพลอ   

 200,000 1.เงินสมทบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและเงิน
อุดหนุนหลักประกันสุขภาพ (สปส.ช.) พื้นท่ีต าบลเสอเพลอ   

200,000 200,000  

5. โครงการจัดซ้ือยาวัคซีนเวชภัณฑ์ สารเคมีหรือเคมีภัณฑ์    100,000     
6. โครงการรณรงค์การเดินและการใช้จักรยานใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น จัดกิจกรรมการเดิน,  การปั่นจักรยาน 
 5,000     

7. โครงการจัดหาสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย  180,000     
8. โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะ    20,000 2.โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะ   10,000 9,900  
9. โครงการอบรมให้ความรู้การใช้น้ าอย่างประหยัด การ

จัดการน้ าเสีย บ าบัดน้ าเสียของครัวเรือน    
 15,000     

10. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเอดส์  15,000     
11. .โครงการอบรมให้ความรู้ ประชาชน ในการดูแลสุขภาพให้

ปลอดภัยท่ีดีในสภาวะปัจจุบัน   
 15,000     

12. โครงการอบรมลดภาวะโรคร้อน  15,000     
รวม 12 915,000 รวม  2 210,000 209,900  

รวมทั้งสิ้น 12  915,000 รวมทั้งสิ้น 2 210,000 209,900  

 
 



 

 

-52- 
                   (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                         ผ.01 

ล าดบั
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคณุภาพชีวติ สังคม และวัฒนธรรม 
แนวทางการพฒันาที่  2.3  กลยุทธส่งเสริมสนับสนนุ
ด้านการจดัการศกึษา 

    
 

   

1. โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 2,000,000     

2. โครงการจัดหาอาหารกลางวันในโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 3,100,000     

3. .โครงการก่อสร้าง จัดตั้งและปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 

 600,000     

4. .โครงการ  ส่งเสริม กิจกรรมทางการศึกษาแก่โรงเรียน  50,000     
5. โครงการส่งเสริมอบรมวินัยและคุณธรรมจริยธรรม  30,000     
6. .โครงการส่งเสริมกิจกรรม /โครงการโรงเรียนใน

พระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 
 50,000     

7. .โครงการพัฒนาบุคลากร  ทางการศึกษาในทุกด้าน  30,000     
8. . โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ ช่วงปิด

ภาคเรียน 
 40,000     

9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการภาครัฐส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

 100,000     

10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    1,232,000     
11. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาเพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน  ( AEC ) 
 50,000     

12. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  40,000     
13. โครงการเงินทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน / นักศึกษา / 

และผู้ด้อยโอกาส 
 33,000     

รวม 13 7,355,000 รวม    
รวมทั้งสิ้น  13 7,355,000 รวมทั้งสิ้น    
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                   (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                         ผ.01 
ล าดบั
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหต ุ
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคณุภาพชีวติ สังคม และวัฒนธรรม 
แนวทางการพฒันาที่  2.4  กลยุทธส่งเสริมสนับสนนุการ
อนรุักษป์ระเพณ๊และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

    
 

   

1. .โครงการธรรมะปฏิบัติ (สวนะ ) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัวและชุมชน 

 50,000     

2. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง  100,000     
3. โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ    100,000     
4. โครงการสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย    100,000     
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาหรืออนุรักษ์ วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
 40,000     

6. .โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  50,000     
7. โครงการลานบุญ ลานธรรม    20,000     

รวม 7 460,000     
รวมทั้งสิ้น  7 460,000     
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           (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562        

ล าดบั
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคณุภาพชีวติ สังคม และวัฒนธรรม 
แนวทางการพฒันาที่  2.5 กลยุทธส่งเสริมสนับสนนุการ
กฬีาและนนัทนาการ 

    
 

   

1. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา แบบ คสล. ม.8  240,000     
2. .โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.8  2,250,000     
3. .โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.17  2,250,000     
4. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน/เยาวชนต้านยาเสพติด    100,000     
5. .โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาในต าบลเสอเพลอ    100,000     
6. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชน  30,000     
7. .โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานและชุมชน  30,000     

รวม 7 5,000,000 รวม    
รวมทั้งสิ้น 7  5,000,000 รวมทั้งสิ้น    
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                        (เลม่แรก) สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                 ผ.01 

ล าดบั
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคณุภาพชีวติ สังคม และวัฒนธรรม 
แนวทางการพฒันาที่  2.6 กลยุทธส่งเสริมสนับสนนุ
ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพตดิและความปลอดภัยในชีวติ
และทรพัย์สนิ 

    
 

   

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    50,000 1.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   20,000 20,000  
2. โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด  200,000     
3. โครงการจัดเวรยามเฝ้าระวังยาเสพติด  60,000     
4. โครงการส่งเสริมการมีสายตรวจต าบล/สายตรวจเยาวชน/

อปพร./ต ารวจบ้าน/ผู้น าชุมชน 
 200,000     

5. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติการตามกฎหมายในการจัด
ระเบียบสังคมและกฎหมายอื่น ๆ 

 100,000     

6. .โครงการรณรงค์/ฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน    150,000     
7. โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภาวะเดือดร้อน/ภัย

พิบัต/ิผู้ประสบอุบัติเหตุฯลฯ 
 500,000     

8. โครงการส่งเสริมหรือสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยกู้
ชีพ-กู้ภัย   

 324,000 2.โครงการส่งเสริมหรือสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วย
กู้ชีพ-กู้ภัย   

324,000 324,000  

9. โครงการกิจกรรมต่าง ๆ/ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.     150,000     
รวม 9 1,734,000 รวม  2 344,000 344,000  

รวมทั้งสิ้น 9  1,734,000 รวมทั้งสิ้น  2 344,000 344,000  
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                  (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                      ผ.01 

ล าดบั
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  3 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพฒันาที่  3.1 กลยุทธส่งเสริมสนับสนนุหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมีอาชีพของประชาชน 

    
 

   

1. โครงการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร  250,000     
2. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี  150,000 1.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี 50,000 48,962  
3. .โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  100,000     
4. โครงการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์  100,000     
5. โครงการส่งเสริมการผลิตประมง  100,000     
6. โครงการส่งเสริมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  150,000     
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  100,000     
8. โครงการส่งเสริมการเกษตรท่ีดี  100,000     

รวม 8 1,050,000 รวม  1 50,000 48,962  
รวมทั้งสิ้น  8 1,050,000 รวมทั้งสิ้น  1 50,000 48,962  
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                   (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                       ผ.01 

ล าดบั
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  4 การบรหิารจัดการและอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพฒันาที่  4.1 กลยุทธ์ด้านการปรับปรุงและ
บ ารุงรักษา 

    
 

   

1. โครงการรณรงค์เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 200,000     

2. โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 15,000     

3. โครงการชุมชนสะอาด  บ้านเมืองน่าอยู่  ภูมิทัศน์น่ามอง    20,000     
4. โครงการอุดหนุน/ส่งเสริม/สนับสนุน อนุรักษ์ทรัพยากรป่า

ไม้/ป่าชุมชน/ ดินและน้ า ฯลฯ 
 75,000     

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองเสอเพลอ  ม.2  10,000,000     
6. โครงการปลูกป่ารอบหนองน้ ากิน  ม.2  200,000     
7. .โครงการก่อสร้างรั้วก าแพง ม.17  หนองน้ าประปาหมู่บ้าน  1,250,000     
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบประปาบ้านวังหน้าผา ม.18  500,000     

รวม 8 12,260,000     
รวมทั้งสิ้น 8  12,260,000 รวมทั้งสิ้น    

                    
 
 



 

 

         -58-      (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                         ผ.01 
ล าดบั
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหต ุ

 ยุทธศาสตร์  5 การบรหิารการจดัการบ้านเมืองทีด่ี 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ        
แนวทางการพัฒนาท่ี  5.1  กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      

1.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรในองค์กร 

 1,000,000 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกณา
จักร 

300,000 223,809  

2. โครงการประชุมประชาคม เพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น    

 30,000 2.โครงการประชุมประชาคม เพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น    

10,000 10,000  

3. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น  200,000     
4. จ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต ่อ อบต.

เสอเพลอ   
 20,000 3.จ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต ่อ 

อบต.   เสอเพลอ   
20,000 10,000  

5. โครงการค่าตอบแทนเงินเดือน ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ สวัสดิการและ
สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆตามกฎหมายที่พึงได้รับให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
อปท.   

 14,500,000 4.โครงการค่าตอบแทนเงินเดือน ค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆตามกฎหมายที่พึงได้รับ
ให้แก่ผู้ปฏบิัติงาน อปท.   

21,999,991 18,717,258  

6. โครงการการเลี้ยงรับรอง/ พิธีการ ต่าง  ๆ    60,000 5.โครงการการเลี้ยงรับรอง/ พิธีการ  90,000 75,330  
7. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ     200,000       
8. โครงการจัดหาค่าสาธารณูปโภค    400,000 6.โครงการจัดหาค่าสาธารณูปโภค   528,000 414,467.62  
9. .โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี    1,500,000     

10. .โครงการจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร    60,000 7.โครงการจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร   100,000 46,854.70  
11. โครงการร่ายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ    700,000 8.โครงการจัดหาวัสดุ ตา่งๆ ตามระเบยีบวิธีงบประมาณ 330,000 254,705.9  
12. โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์                   

( E-Laas) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 50,000     

13. โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง/ ซ่อมแซม/ต่อเติม อาคาร
ส านักงาน 

 500,000     

14. โครงการจ้างเหมาตกแต่งภายใน อาคารส านักงาน  500,000     
รวม 14 19,720,000 รวม 8 23,377,991 19,752,524.22  

รวมทั้งสิ้น 14 19,720,000 รวมทั้งสิ้น 8 23,377,991 19,752,524.22  
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                    (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                             ผ.02 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2  ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ
วัฒนธรรม      
แนวทางการพัฒนาท่ี    2.1   กลยุทธส่งเสริม
สนบัสนนุด้านสังคมทีด่ี และมีคณุภาพ 

      

1. .อุดหนุนสภาเด็กและและเยาวชนในโครงการจัด
กิจกรรมเด็กเยาวชนจิตอาสา 

 20,000     

2. .อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในโครงการ/กิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัวต าบลเสอเพลอ 

 20,000     

3. อุดหนุนงบประมาณกิจการเหล่ากาดชาดจังหวัด  10,000     
   รวม 3 50,000  รวม    

รวมทั้งสิ้น 3 50,000 รวมทั้งสิ้น    

 
                    (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                             ผ.02 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2  ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ
วัฒนธรรม      
แนวทางการพัฒนาท่ี    2.3 กลยุทธส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการศึกษา 

      

1. อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
ต าบลเป็นฐาน  ( เสอเพลอโมเดล ) 

 60,000     

2. อุดหนุนโรงเรียนในพระราชด าริสมเด็จพระเทพ ฯ     50,000     
3. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลกูเสือ – เนตรนารี  20,000 1.อุดหนุนโรงเรียนทองอินทร์สวนมอญ 20,000 20,000  
4. .อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน  2,700,000     

   รวม 4 2,830,000  รวม 1 20,000 20,000  
รวมทั้งสิ้น 4 2,830,000 รวมทั้งสิ้น 1 20,000 20,000  
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                   (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                          ผ.02 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2  ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ
วัฒนธรรม      
แนวทางการพัฒนาท่ี   2.4 กลยุทธสง่เสริสนับสนุนการ
อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

      

1. อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  30,000     
2. อดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา  100,000     
3. อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีบุญบ้ังไฟ    60,000 1.อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีบุญบ้ังไฟ   50,000 50,000  
4. .อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสวดมนต์

ท านองสรภัญญะ 
 50,000     

5. .อุดหนุนสนับสนุนโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม
ในมิติวัฒนธรรมต าบล 

 15,000     

6. อุดหนุนโครงการ/สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีในวันส าคัญ
ของชาต ิ

 8,000     

7. .อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงาน
ประจ าปีทุ่งศรีเมือง 

 22,000     

8. .อุดหนุนสนับสนุนโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยใช้หลักทางพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 

 20,000     

   รวม 8 305,000  รวม  1 50,000 50,000  
รวมทั้งสิ้น 8 305,000 รวมทั้งสิ้น  1 50,000 50,000  
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                    (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                             ผ.02 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2  ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ
วัฒนธรรม      
แนวทางการพัฒนาท่ี   2.5 กลยุทธสง่เสริมสนับสนุนกีฬา
และนันทนาการ 

      

1. โครงการอุดหนุน ส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์กีฬาระดับต าบล
ระดับอ าเภอ และจังหวัด 

 20,000     

2. โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเสอเพลอ    20,000 1.โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเสอเพลอ   20,000 20,000  
 รวม 2 40,000  รวม 1 20,000 20,000  

รวมทั้งสิ้น 2 40,000 รวมทั้งสิ้น 1 20,000 20,000  

 
                    (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                           ผ.02 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2  ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ
วัฒนธรรม      

แนวทางการพัฒนาท่ี    2.6 กลยุทธส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเขม้แข็ง
ปลอดยาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

      

1. อุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฏิบัติการตาม
กฎหมายในการจัดระเบียบสังคมแก่หน่วยงาน 
สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการและผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 
อ าเภอกุมภวาปี   

 5,000     

2. อุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สร้างเครือข่ายการเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี  อ าเภอกุมภวาปี 

 10,000     

3. .อุดหนุนโครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  15,000     
 รวม 3 30,000  รวม    

รวมทั้งสิ้น 3 30,000 รวมทั้งสิ้น    
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                    (เล่มแรก) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                         ผ.02 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  5 การบรหิารการจดัการบ้านเมืองทีด่ี 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ    

แนวทางการพัฒนาท่ี   5.1 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

      

1. .อุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจา้งของของหน่วยงานการบริหารราชการ
ท้องถิ่น   

 20,000     

 รวม 1 20,000  รวม    
รวมทั้งสิ้น 1 20,000 รวมทั้งสิ้น    

 
 
                   (เล่มแรก) สรุปครุภัณฑ์ท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                           ผ.08 

ล าดบัที ่ ครุภัณฑท์ี่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
  

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหต ุ
 

กองการศึกษา      
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด4 ตัน 6 ล้อ  1,375,000     

   รวม 1 1,375,000     รวม    
รวมทั้งสิ้น 1 1,375,000 รวมทั้งสิ้น    
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สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   
   ฉบับท่ี 1 (ครั้งท่ี 1/2560)  ประจ าปีงบประมาณ 2562      

(ระหว่าง  1 เมษายน  2561 – 30  กันยายน  2561) 
 

 
                      

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน   110      โครงการ 
โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ     จ านวน      28      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   
   ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 1/2560)            คิดเป็น   25.45 % 
 

               - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน          จ านวน     14    โครงการ 
     - ด าเนินการได้                    จ านวน      -      โครงการ 
             (คิดเป็นร้อยละ  - ) 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพ้ืนฐาน    65 
 

 9 

ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
                        

35  16 
  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        
และการท่องเที่ยว 

1  - 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

1  1 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

8  2 

รวม 110  28 
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                 (เพิ่มเตมิฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                               ผ.01 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
แนวทางการพฒันาที่  1.1  กลยุทธ์พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรและขนส่ง 

      

1.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 แยกบ้านนายประสบ 
คนชม ทางไปหนองยาง - นานายเรือง พลศิลา 

 36,000     

2.  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.1 บ้านนายไฉน 
พรหมสืทธิ์ - สร้างแซง 

 336,000     

3.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 บ้านนายผิว คุโณ – 
บ้านนางจันทร์ เท่ียงโคตร 

 30,000     

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ซอยสมประสงค์ จาก
บ้านนางพิณ กิจินดา - จนสุดซอย    

 25,200     

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ซอยร่วมใจ จากบ้าน
นางกองมี - สุดซอย    

 25,200     

6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนเส้นภายในหมู่บ้าน ม.
3 - ห้วยสามพาด   

 180,000     

7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนเส้นภ่ยในหมู่บ้าน ม.
3   

 500,000     

8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 สามแยกบ้านนางปาน
ชนก บุตตะโยธี - บ้านดงสามสิบ   

 270,000     

9. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 ซอยวัดโสภณาราม    33,600     
10. โครงการก่อสร้างมถนนลูกรัง ถนนเชื่อม ม.5,ม.13 ไป

ห้วยสามพาด พร้อมวางท่อ   
 450,000     

11. โครงการก่อสร้าง ขยายความกว้างถนน คสล. ม.5 บ้าน
นายสมบัติ โนนทัน - เมรุวัดอมรินทราราม   

 100,000 1.โครงการก่อสร้าง ขยายความกว้างถนน คสล. ม.5 63,000 58,000  

12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 บ้านนายวันชัย สี
เหลือง - บ้านนายสมจิตร อุดชิน   

 45,000     

รวม 12 2,031,000 รวม  1 63,000 58,000  
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                                    (เพิม่เติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562   (ผ.01)       

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
แนวทางการพฒันาที่  1.1  กลยุทธ์พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรและขนส่ง 

      

13. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.6 จากบ้านสวนมอญ - 
บ้านหนองหว้า    

 6,000,000     

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น รร.มัธยมเสอเพลอ
พิทยาคม - บ้านโนนสวรรค์    

 2,240,000 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ ม.7 462,000 425,000  

15. โครงการลงหินลูกรัง ม.7 โนนสวรรค์ - ทุ่งหลักร้อย     450,000     
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 ข้างบ้านนางบุญฑริกา 

บัวชัย - บ้านนางเข็มทอง พรหมทา 
 141,120     

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 ข้างบ้านายฉวี มาตะยา 
- บ้านนายด ารง จันทะชุม 

 78,400     

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากสามแยกจากบ้าน
นางศรินณา งามรัมย์ - ประเพ็ญ เหง้าพรหมมินทร์ 

 560,000 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 462,000 454,000  

19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 แยกบึงสังข์ -พื้นท่ี
เชื่อมหมู่ท่ี 16 

 560,000     

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ้านนายอดุลย์ ผุยโส
ภา - นายประหยัดแดงสวา 

 252,000     

21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ้านนางดาหวัน ศรี
ชัย – ถึงพื้นท่ีสาธารณะตลาดนัดวันศุกร์ 

 168,000     

22. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10  จากบ้านนางพั้ว -
โคกสว่าง 

 1,125,000     

23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 จากข้างก าแพงวัด
สามัคคีสมพร - เมรุ 

 11,200,000 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 282,000 270,000  

 รวม  11 22,792,520  รวม  3 1,206,000 1,149,000  
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                                (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                          (ผ.01      

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
แนวทางการพฒันาที่  1.1  กลยุทธ์พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรและขนส่ง 

      

24. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 จาก สามัคคีศรีสม
พร - ฝายโนนขมิ้น    

 900,000 5.โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวลูกรัง ม.10 สายวัด
สามัคคีศรีสมพร - ฝายโนนขมิ้น    

155,000 155,000 เงินสะสม 

25. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 ซอยข้างบ้านนางสี  
นางแสงขาตรี  - นางหนูรัตน์ วงัหอม    

 33,600     

26. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 ไปบ้านโนนขี้เหล็ก     180,000     
27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 จากบ้านนายไฉล 

เฉียดหนองยูง - บ้านนางอ าพร  แพนสมบัติ 
 537,600 6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 จากบ้านนายไฉล 

เฉียดหนองยูง - บ้านนางอ าพร  แพนสมบัติ 
292,000 292,000 เงินสะสม 

28. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.16 จากหลังวัดใหม่สง
เปลือย - ทางแยกไปฟาร์มโคนม 

 180,000     

29. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.17 บ้านนายสมศักดิ์ - 
ล าห้วยหนองแด 

 18,000     

30. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17 จากบ้านนายปัญญา 
ศรีระวงษ์ - บ้านนางธิดารักษ์ แสงเมืองปัก 

 33,600     

31. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.19 จากบ้านนายสมหวัง 
รอดแพง - นายสุวรรณ เพียผือ 

 117,600 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.19 นางไกรสรณ์ วิเศษ
วงษา - บ้านนางหนูพัด เพียเผือ 

113,000 113,000 เงินสะสม 

32. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.19 จากศาลาประชาคม 
ม.19 บ้านนายประยูร เหง้าพรหมมินทร์ 

 224,000     

 รวม  9 2,224,400  รวม 3 560,000 560,000  
รวมทั้งสิ้น 32 27,047,920 รวมทั้งสิ้น  7 1,829,000 1,767,000  
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                            (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                  ผ.01 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
แนวทางการพฒันาที่  1.2  กลยุทธ์พัฒนาระบบระบาย
น้ า 

      

1. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.10 บ้านมาหนูรัก สอน
โอก - บ้านนายอดุลย์ ทอกบุญมา    

 1,145,000     

2. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.11 ด้านทิศใต้จากสาม
แยกซอยศาลาประชาคม - บ้านนานธนูศิลป์ มุขขุนทศ    

 1,500,000     

3. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.11 บริเวณสวนยางนาง
มะลิวัน วัดนะพันธ์ - บ้านนายเส็ง พิมพากุล    

 1,600,000     

4. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.11ถนนสายอุดร - 
หนองแสงผ่านบ้านวังหน้าผา    

 750,000     

5. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.11 นางประเสริฐ อุทัย - 
บ้านนางสุภาพ ภูมิพรรณนา    

 1,150,000     

6. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า พร้อมฝาปิด ม.14 จาก
บ้านนายสมเนตร บุญมี - ปากซอย 

 250,000 1.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า พร้อมฝาปิด ม.14 213,000 213,000  

7. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า พร้อมฝาปิด ม.14 จาก
บ้านนายบุญมา กุมภัณฑ์ - ปากซอย    

 400,000     

8. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.15 จากบ้านนายวิชิต 
ตาดี - คลองชลประทาน    

 260,000     

9. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.15 จากบ้านนายชู แก้ว
อุดม - บ้านนายตุ๋ย พงษ์ประเทศ    

 250,000     

10. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า พร้อมฝาปิด ม.19 จาก
บ้านนายสมศักดิ์ อุตตะพุทธ - บ้านนางบัวไข อาริค    

 70,000     

11. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า พร้อมฝาปิด ม.19 จาก
บ้านนางปราณ๊ โคตรศรีกุล – บ้านนายบุญนาค เนตร
พรหม 

 70,000     

รวม 11 7,445,000 รวม  1 213,000 213,000  
รวมทั้งสิ้น 11 7,445,000 รวมทั้งสิ้น  1 213,000 213,000  
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                       (เพิม่เติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                            ผ.01 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
แนวทางการพฒันาที่  1.3  กลยุทธ์พัฒนาระบบไฟฟ้า 

      

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่งสว่าง ตามถนนภายในหมู่บ้าน
บ้านโนนสวรรค์ ม.7    

 75,000     

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.10 บ้านนางหนูปี 
พรมเอี่ยม - บ้านนายสมหมาย บัวศรี 

 37,500     

3. ไฟฟ้าส่งสว่างรอบหมู่บ้าน ม.10 จากบ้านนายสุธรรม 
โคตรสีด า - บ้านนายสมหมาย บัวลี 

 50,000     

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.12 จากบ้านนางสมนึก บุตตะ
ชาติ - บ้านนายวุฒิไกร  โศกค้อ 

 450,000     

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ม.12 จากบ้านนางสุนา 
พรมพรึ้ม - บ้านนางลัดดา ชินจักร 

 90,000     

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.13 จากบ้านนายอุทิศ แสง
จันทร์ – บ้านสวนยางพารานางสะเกี้ย  ปิดตาแสง 

 75,000     

7. โครงการจัดซ้ือหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง ม.13 พร้อมอุปกรณ์  172,500     
8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.16 จากวัดใหม่สงเปลือย 

- แยกไปฟาร์มโคนม    
 300,000     

9. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.17 สวนสาธารณะโคกอี
เลิศถึงวัด 

 60,000     

10. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่าง ม.18 บ้านนายชวน คูหานา - บ้านนายไทย  ทองสุข 

 75,000     

รวม 10 1,385,000 รวม    
รวมทั้งสิ้น 10 1,385,000 รวมทั้งสิ้น    
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                       (เพิม่เติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                ผ.01 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
แนวทางการพฒันาที่  1.4  กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคและเกษตรกรรม 

      

1. โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ าล าห้วยเดื่อ ม.1 นานาย
น้อย หาพรหม  นานายกฤษณะ  แก้วเจริญ    

 200,000     

2. โครงการก่อสร้างหอถังน้ าประปา เจาะบาดาล พร้อมเครื่อง
กรอกน้ า เพื่อใช้ดื่มกิน ม.8 

 500,000     

3. โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล/หอถังศาลากลางบ้านโนนศรี
สมพร ม.10 

 500,000     

4. โครงการขุดลอกห้วยผักขา ม.10  500,000     
5. โครงการก่อสร้างฝานน้ าล้น ท่ีนานางสุจิตรา ผ่ึงสว่าง ม.16  700,000     

รวม 5 2,400,000 รวม    
รวมทั้งสิ้น 5 2,400,000 รวมทั้งสิ้น    
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                         (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                        ผ.01 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
วัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมท่ี
ดี และมีคุณภาพ 

      

1. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.1-19     14,500,000     
2. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ม.1-19     5,000,000     
3. โครงการดูแลห่วงใยผู้สูงอายุ/ผู้พิการในชุมชน  150,000 1.โครงการดูแลห่วงใยผู้สูงอายุ/ผู้พิการในชุมชน 150,000 146,400  
4. โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  20,000     
5. โครงการจัดท าศูนย์คนพิการท่ัวไป     50,000     
6. โครงการออกเยี่ยมคนพิการและตรวจสุขภาพคนพิการท่ี

บ้าน 
 10,000     

7. โครงการจัดท าสถานท่ีเพื่อจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพใน
เขตต าบลเสอเพลอ 

 100,000     

8. ศึกษาดูงานเพื่อยกระดับกลุ่มสตรีเพิ่มประสิทธิภาพอาชีพ  50,000     
9. อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีความรู้ความสามารถด้านจักร

สานต่าง ๆ 
 30,000     

10. การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เด็กรุ่นใหม่  10,000     
11. โครงการสตรี 3 วัย สดใส ร าวง  50,000     
12. ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนในกิจกรรมต่าง ๆ  20,000     
13. สูงวัยสดใส สุขใจทุกกิจกรรม  20,000     

รวม 13 20,010,000 รวม  1 150,000 146,400  
รวมทั้งสิ้น 13 20,010,000 รวมทั้งสิ้น  1 150,000 146,400  
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                      (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                           ผ.01     

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และวัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สาธารณสุขและการมีอนามัยท่ีดี 

      

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ เช่น 
โรคไข้เลือดออก และโรคอุบัติใหม่ 

 50,000 1.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด  
ต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก และโรคอุบัติใหม่ 

25,000 25,000  

2. โครงการจัดหาสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย  420,000 2.ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย 240,000 154,462  
3. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อหรือโรค

ระบาด 
 10,000       

4. โครงการรณรงค์ส่งเสริม อบต.สะอาด  20,000     
5. โครงการรณรงค์ให้ความรู้การใช้ยาให้กับผู้สูงอายุ  20,000     

รวม 5 520,000 รวม  2 265,000 179,462  
รวมทั้งสิ้น 5 520,000 รวมทั้งสิ้น  2 265,000 179,462  
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                        (เพิม่เติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                      ผ.01    

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และวัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านด้านการ
จัดการศึกษา 

      

1. โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     1,662,000 1.โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

1,699,669 1,477,255.42  

2. โครงการจักหาอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1,014,300 2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,019,200 994,580  

3. โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     370,600 3.โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก    

532,040 509,320  

4. โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ ช่วงปิดภาคเรียน  42,000     
5. โครงการเงินทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน/นักศึกษา/และ

ผูด้้อยโอกาส 
 33,000     

รวม 5 3,121,900 รวม  3 3,250,909 2,981,155.42  
รวมทั้งสิ้น 5 3,121,900 รวมทั้งสิ้น  3 3,250,909 2,981,155.42  

                      (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                     ผ.01    
ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และวัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

      

1. โครงการธรรมะปฏิบัต ิ(สวนะ ) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและ
ชุมชน 

 40,000 1.โครงการธรรมะปฏิบัติ (สวนะ ) เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 

40,000 30,000  

2. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง     100,000     
รวม 2 140,000 รวม  1 40,000 30,000  

รวมทั้งสิ้น 2 140,000 รวมทั้งสิ้น  1 40,000 30,000  
 



 

 

-73- 
                      (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                         ผ.01     

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และวัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.6 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข้ง
ปลอดยาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

      

1. โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภาวะเดือดร้อน/ภัยพบิัติ/ผู้ประสบ
อุบัติเหตุฯลฯ   

 

 800,000 1.โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภาวะ
เดือดร้อน/ภัยพิบัติ/ผู้ประสบอุบัติเหตุฯลฯ   

(เงินส ารองจ่าย) 

618,600+ 
110,000 

717,924  

2. .โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภาวะเดือดร้อน/ภัยพิบัติ/ผู้ประสบ
อุบัติเหตุฯลฯ    

 200,000 2.โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภาวะ
เดือดร้อน/ภัยพิบัติ/ผู้ประสบอุบัติเหตุฯลฯ    

10,383 10,383  

3. โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับประชาชน  20,000     
รวม 3 1,020,000 รวม 2 738,983 728,307  

รวมทั้งสิ้น 3 1,020,000 รวมทั้งสิ้น 2 738,983 728,307  
                                                                                                       
                            (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                     ผ.01     

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  3 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน  พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว        
แนวทางการพฒันาที่  3.1 กลยทุธ์ ส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ การมีอาชีพของประชาชน 

      

1. โครงการส่งเสริม/สนับสนุน/แหล่งการเรียนรู้ผาแดงนางไอ่     50,000     
รวม 1 50,000 รวม    

รวมทั้งสิ้น 1 50,000 รวมทั้งสิ้น    
 
 
 
                                                                                         



 

 

                 -74-      (เพิ่มเตมิฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                          ผ.01     
ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  4 การบรหิารจัดการและอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
แนวทางการพฒันาที่  4.1 กลยุทธ์ด้านการปรับปรุงและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      

1. โครงการชุมชนสะอาด  บ้านเมืองน่าอยู ่ ภูมิทัศน์น่ามอง     20,000 1.โครงการชุมชนสะอาด  บ้านเมืองน่าอยู่  ภูมิทัศน์
น่ามอง    

20,000 15,700  

รวม 1 20,000 รวม  1 20,000 15,700  
รวมทั้งสิ้น 1 20,000 รวมทั้งสิ้น  1 20,000 15,700  

                                                                                                                                              
                      (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                     (ผ.01)     

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
แนวทางการพฒันาที่  5.1 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการบ้ารเมืองที่ดี 

      

1. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี    500,000     
2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.เสอเพลอ  3,000,000     
3. โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกไทยหัวใจสะอาด  30,000     
4. โครงการรณรงค์/เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติไทย    10,000     
5. โครงการจัดหาวัสดุต่าง ๆ ตามระเบยีบวิธีงบประมาณ  1,620,000 1.โครงการจัดหาวัสดุต่าง ๆ ตามระเบยีบวิธีงบประมาณ 2,983,500 2,460,667.3  
6. โครงการซ่อมแซมหอกระจายขา่วและเครื่องเสียง ม.1  150,000     
7. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมูบ่้ารบ้านโนนสวรรค์ ม.7  1,000,000     
8. .โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการและพัฒนาบุคลากรใน

องค์กร 
 350,000 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

พัฒนาบุคลากรในองค์กร 
350,000 358,250  

รวม 8 6,660,000 รวม  2 3,333,500 2,818,917.3  
รวมทั้งสิ้น 8 6,660,000 รวมทั้งสิ้น  2 3,333,500 2,818,917.3  
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                      (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                          ผ.02    

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์ 2 ด้านคณุภาพชวีติ สังคม และวฒันธรรม    
แนวทางการพฒันาที่ 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมที่ดี และ
มีคุณภาพ  2.2  กลยุทธ์ด้านการการส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข
และการมีสขุภาพอนามัยที่ด ี

      

1. โครงการด าเนินการ/อุดหนุน/ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ต าบลเสอเพลอ  
 ม.1 – ม.19  

 142,500      

รวม 1 142,500 รวม    
รวมทั้งสิ้น 1 142,500 รวมทั้งสิ้น    

 
                      (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                     ผ.02     

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์ 2 ด้านคณุภาพชวีติ สังคม และวฒันธรรม    
แนวทางการพฒันาที่ 2.3 กลยุทธ์ด้านการการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การจัดการศึกษา 

      

1. .อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาแบบมีสว่นร่วม โดยใช้ต าบลเป็นฐาน 
  ( เสอเพลอโมเดล )    

 50,000 1.อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 50,000 30,000   

2. .อุดหนุนโรงเรียนในพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ  30,000      
3. อุดหนุนอาหารกลางวันนกัเรียน    2,750,000 2.อุดหนุนอาหารกลางวันนกัเรียน   2,716,000 2,605,000  
4. .อุดหนุนโครงการค่ายเยาวชนอบรมวินยัคุณธรรมจริยธรรม  30,000 3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 30,000 30,000  

รวม 4 2,860,000 รวม  3 2,796,000 2,665,000  
รวมทั้งสิ้น 4 2,860,000 รวมทั้งสิ้น  3 2,796,000 2,665,000  
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                                 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                          ผ.02                                                             

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์ 2 ด้านคณุภาพชวีติ สังคม และวฒันธรรม    
แนวทางการพฒันาที่ 2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   

      

1. .อดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา  57,000 1.อดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 95,000 95,000   

2. อุดหนุนโครงการอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณีสวดมนต์ท านองสรภัญญะ  55,000 2.อุดหนุนโครงการอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณีสวด
มนต์ท านองสรภัญญะ 

50,000 50,000  

3. อุดหนุนโครงการ/สนับสนุนการจัดงานรฐัพิธีในวันส าคัญของชาติ  12,000 3.อุดหนุนโครงการ/สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีในวัน
ส าคัญของชาติ 

20,000 20,000  

4. .อุดหนุนโครงการค่ายเยาวชนอบรมวินยัคุณธรรมจริยธรรม  30,000     
รวม 4 154,000 รวม  3 165,000 165,000  

รวมทั้งสิ้น 4 154,000 รวมทั้งสิ้น  3 165,000 165,000  
 
                                 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                          ผ.02                                      

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์ 5 การ บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
แนวทางการพฒันาที่ 5. 1 กลยุทธ์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      

1. อุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซ้ือ
จัดจ้างของของหน่วยงานการบริหารราชการท้องถิ่น 

 25,000      

รวม 1 25,000 รวม    
รวมทั้งสิ้น 1 25,000 รวมทั้งสิ้น    
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                      (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                          ผ.03    
ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  
ปีงบประมาณ 2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะละชุมชน 5 /อุตสาหกรรมและการโยธา 2 

      

1. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นหนองนาค า-วังหน้าผา แบบ 
Asphatic concrete ระยะทาง 10 กม.   

 30,000,000 1.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นหนองนา
ค า-วังหน้าผา (ช่วงเหล่ากล้วย-โนนสมพร)   

500,000 499,000   

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนสวรรค์ ม.7 – บ้านนาดี ต าบล
ผาสุก ระยะทาง  3.5 กม. 

 18,000,000      

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านทองอินทร์ ม.13 - บ้านหนองหว้า 
ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี (2 ตอน ระยะทาง 6 กม.) 

 18,000,000      

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านสงเปลือย ม.19 ไปบา้นโคกสว่าง ต.
หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี (2 ตอน ระยะทาง 6 กม.) 

 4,500,000 2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง
หลวงท้องถิ่น สายบ้านสงเปลือย  

9,350,000 6,400,000  เฉพาะกิจ 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเส้น รร.มัธยมเสอเพลอพิทยาคม-บ้าน
โนนสวรรค์ ม.7 ระยะทาง ยาว 2.5 กม. กวา้ง 5 เมตร  

 7,500,000      

6. โครงการขุดลอกหนองสาคร 53 ไร่ ลึก 4 เมตร  12,000,000      
7. โครงการก่อสร้างสะพานขา้มล าหว้ยสามพาดช่วงบ้านทองอินทร์ ม.3 - ไป

ต าบลโนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี  
 1,800,000      

รวม 7 91,800,000 รวม  2 9,850,000 6,899,000  
รวมทั้งสิ้น 7 91,800,000 รวมทั้งสิ้น  2 9,850,000 6,899,000  
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                   (เพิ่มเตมิฉบับที่ 1) สรุปครุภัณฑ์ท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                               ผ.08 

ล าดบัที ่ ครุภัณฑท์ี่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
  

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

1. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  จ านวน  3 เครื่อง  3,200    ส านักปลัด ,
ป้องกัน  

2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา  555,000      

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องพิมพ์ส าหรับประมวลผล
จ านวน 2 ชุด 

 44,000    กองคลัง  

4. ตู้เหล็ก 2 บาน  11,000        

5. ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตู้  15,800       

6. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ  1,500,000    กองการศึกษา 

7. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องพิมพ์ส าหรับประมวลผล
จ านวน 1 ชุด 

 22,000      

8. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ส าหรับปฏิบัติงาน จ านวน 1 
เครื่อง 

 16,000      

9. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง  3,200      
10. ตู้เหล็ก 2 บาน เปิดมือจับปิด จ านวน 2 ตู้  8,000      
11. ตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 1 ตู้  4,000      
12. รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า จ านวน 1 ตัน  4,000,000    กองช่าง 

13. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 
แรงม้า จ านวน 1 คัน 

 500,000      

14. เครื่องขยายเสียง จ านวน 12 เครื่อง  300,000      
   รวมทั้งสิ้น 14 6,982,200      
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สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   
   ฉบับท่ี 2 (ครั้งท่ี 2/2561)  ประจ าปีงบประมาณ 2562      

(ระหว่าง  1 เมษายน  2561 – 30  กันยายน  2562) 
 

 
                      

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน     4      โครงการ 
โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ     จ านวน      2      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง   
   ฉบับที่ 2 (ครั้งที่ 2/2561)            คิดเป็น   50 % 
 

                  - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน          จ านวน     1    โครงการ 
                  - ด าเนินการได้           จ านวน      -    โครงการ 
             (คิดเป็นร้อยละ  - ) 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพ้ืนฐาน    - 
 

  - 

ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
                        

3  2 
  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        
และการท่องเที่ยว 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1  - 

รวม 4  2 
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                         (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                        ผ.01  

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
วัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมท่ี
ดี และมคุีณภาพ 

      

1. โครงการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    

 30,000     

รวม 1 30,000 รวม    
รวมทั้งสิ้น 1 30,000 รวมทั้งสิ้น    

 
                                                                                                                                                                                          ผ.01  

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
วัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.2 กลยุทธส์่งเสริมสนับสนนุด้าน
สาธารณสุขและการมีอนามัยทีด่ ี

      

1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

 100,000 1.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

40,000 16,740  

รวม 1 100,000 รวม  1 40,000 16,740  
รวมทั้งสิ้น 1 100,000 รวมทั้งสิ้น  1 40,000 16,740  

                                             
 
 



 

 

                   -81-      (เพิ่มเตมิฉบับที่ 2) สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                  ผ.01 
ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  5 การบริหารการจดัการบ้านเมืองที่ดี 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ        
แนวทางการพฒันาที่  5.1 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ี 

      

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรในองค์กร  

 500,000     

รวม 1 500,000 รวม    
รวมทั้งสิ้น 1 500,000 รวมทั้งสิ้น    

 
                             (เพิม่เติมฉบับที่ 2) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                        ผ.05             

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
วัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.5 กลยุทธด้านการส่งเสริม
สนบัสนนุการกีฬาและนนัทนาการ 

      

1. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ระดับต าบล   2,575,700 1.ค่าก่อสร้างลานกีฬาระดับต าบล 2,575,000  2,475,000 เฉพาะกิจ  
รวม 1 2,575,700 รวม 1 2,575,000  2,475,000  

รวมทั้งสิ้น 1 2,575,700 รวมทั้งสิ้น 1 2,575,000  2,475,000  

                   (เพิ่มเตมิฉบับที่ 2) สรุปครุภัณฑ์ท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                               ผ.08 
ล าดบัที ่ ครุภัณฑท์ี่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 

  
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

กองช่าง     
1. เครื่องขยายเสียง  จ านวน  12 เครื่อง  300,000      

รวม 1 300,000  รวม    
รวมทั้งสิ้น 1 300,000 รวมทั้งสิ้น    
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สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 3   (ครั้งท่ี 3/2561)   ประจ าปีงบประมาณ 2562      

(ระหว่าง  1 เมษายน  2561 – 30  กันยายน  2562) 
 

โครงการทีป่รากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน   108      โครงการ 
โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ     จ านวน      99      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 3   (ครั้งที่ 3/2561)   คิดเป็น   91.67 % 
 
 
  ครุภัณฑ์ท่ีปรากฏในแผนฯ ท้ังหมด    จ านวน    27   รายการ 
  ครุภัณฑ์ท่ีได้ด าเนินการ      จ านวน    25   รายการ 
            คิดเป็น   92.59 % 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพ้ืนฐาน    11 
 

 9 

ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
                        

88  87 
  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        
และการท่องเที่ยว 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

5  - 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4  3 

รวม 108  99 
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                                    (เพิม่เติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                   ผ.01   

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
แนวทางการพฒันาที่  1.1  กลยุทธ์พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรและขนส่ง 

      

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่ากล้วย ม.3 ไป
โคกสว่าง    

 100,000 1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่ากล้วย ม.3 ไป
โคกสว่าง    

100,000 100,000   

2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทองอินทร์ ม.5 ไป
บ้านหนองหว้า 

 100,000 2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทองอินทร์ ม.5 ไป
บ้านหนองหว้า 

100,000 100,000   

3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสวนมอญ ม.6 ไปวัด
ป่าบ้านสวนมอญ    

 100,000      

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17 จากบ้านนางสดใส 
ชูพรหมวงษ์ - บ้านนายชม  โคตรสีด า 

 500,000 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17 จากบ้านนางสดใส    
ชูพรหมวงษ์ - บ้านนายชม  โคตรสีด า 

500,000 499,800   

5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 จากบ้านนายสวัสดิ์ 
เนตรพรหม - นานายโกมินทร์ โยธาวงศ์ 

 100,000 4.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 จากบ้านนายสวัสด์ิ 
เนตรพรหม - นานายโกมินทร์ โยธาวงศ์ 

100,000 100,000   

6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 จากบ้านนายนิเวช 
เปวรินทร์ - ประปาหมู่บ้าน 

 50,000 5.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 จากบ้านนายนิเวช  
เปวรินทร์ - ประปาหมู่บ้าน 

50,000 50,000   

 รวม  6 950,000  รวม  5 850,000 849,800  
รวมทั้งสิ้น 6 950,000 รวมทั้งสิ้น  5 850,000 849,800  
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-                                                                                               
                แผ่นแนบ  ฉ.3 
                                    (เพิม่เติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                       (ผ.01 ) 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
แนวทางการพฒันาที่  1.2  กลยุทธ์พัฒนาระบบระบาย
น้ า 

      

1. โครงการก่อสร้างร่างระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน 
บ้านดงสามสิบ ม.12    

 283,200 1.โครงการก่อสร้างร่างระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน 
บ้านดงสามสิบ ม.12    

283,200 283,200   

2. โครงการก่อสร้างร่างระบายน้ า ม.11 จากบ้านนางดวง
กมล หินโง่น – บ้านนางมลิจันทร์ เวชภัณฑ์ 

 1,200,000      

3. โครงการก่อสร้างร่างระบายน้ า ม.18 จากโรงเรียนบ้าน
โคกศรีส าราญวังหน้าผา - ศาลาประชาคม ม.11 

 270,000 2.โครงการก่อสร้างร่างระบายน้ า ม.18 จากโรงเรียน
บ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา - ศาลาประชาคม ม.11 

270,000 270,000   

4. โครงการก่อสร้างร่างระบายน้ า พร้อมฝาปิด ม.19 จาก
บ้านนายเพิ่ม สุวรรณะ - ถนนหนองนาค าวังหน้าผา 

 200,000 3.โครงการก่อสร้างร่างระบายน้ า พร้อมฝาปิด ม.19 
จากบ้านนายเพิ่ม สุวรรณะ - ถนนหนองนาค าวังหน้าผา 

200,000 200,000   

5. โครงการก่อสร้างร่างระบายน้ า คสล.บ้านสวนมอญ ม.6 
จากบ้านนางสอน สีนาทม - บ้านนางแถว วังคะฮาด 

 100,000 4.โครงการก่อสร้างร่างระบายน้ า คสล.บ้านสวนมอญ  
ม.6 จากบ้านนางสอน สีนาทม - บ้านนางแถว วังคะฮาด 

100,000 100,000   

 รวม  5 2,053,200   รวม  4  853,200 853,200  
รวมทั้งสิ้น 5 2,053,200 รวมทั้งสิ้น  4 853,200 853,200  
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                                    (เพิม่เติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                     ผ.01 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.1  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านสังคมที่ดี และมีคุณภาพ 

      

1. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.1-19     15,700,000 1.โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.1-19    15,300,000 14,900,400   
2. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ม.1-19  5,000,000 2.โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ม.1-19 5,000,000 4,731,200   
3. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ม.1-19     120,000 3.โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ม.1-19    120,000 98,000   
4. โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีต าบลเสอเพลอ  100,000 4.โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีต าบลเสอเพลอ 50,000 19,620   

 รวม  4 20,920,000   รวม  4  20,470,000 19,749,220  
รวมทั้งสิ้น 4 20,920,000 รวมทั้งสิ้น  4 20,470,000 19,749,220  

                                                       
                                   (เพิ่มเตมิฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                   ผ.01 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.2  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านสาธารณสุขและการมีอนามัยที่ดี 

      

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดย
ชุมชน    

 250,000      

 รวม  1 250,000   รวม     
รวมทั้งสิ้น 1 250,000 รวมทั้งสิ้น    
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                                    (เพิม่เติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                  ผ.01   

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.3  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการจัดการศึกษา 

      

1. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย
ให้ได้มาตรฐาน    

 132,000 1.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย
ให้ได้มาตรฐาน    

132,000 132,000   

2. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ ให้
ได้มาตรฐาน    

 291,000 2.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ ให้
ได้มาตรฐาน    

291,000 291,000   

3. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรี
ส าราญ  ให้ได้มาตรฐาน    

 168,000 3.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรี
ส าราญ  ให้ได้มาตรฐาน    

168,000 168,000   

4. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ 
ให้ได้มาตรฐาน    

 55,900 4.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ 
ให้ได้มาตรฐาน    

55,900  55,900    

5. โครงการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 40,000 5.โครงการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

30,000 30,000   

6. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย (ค่าหนังสือเรียน) 

 17,000 6.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย (ค่าหนังสือเรียน) 

17,000 17,000   

7. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

 17,000 7.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

17,000 17,000   

8. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

 25,500 8.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

25,500 25,500   

9. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย (ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

 36,550 9.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย (ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

36,550 36,550   

 รวม  9 782,950   รวม  9  772,950 772,950  
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                          (เพิม่เติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                         ผ.01   

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.3  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการจัดการศึกษา 

      

10. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ (ค่าหนังสือเรียน) 

 7,400 10.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ (ค่าหนังสือเรียน) 

7,400 7,400   

11. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

 7,400 11.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

7,400 7,400   

12. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

 11,100 12.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

11,100 11,100   

13. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสิริชัยเจริญ (ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

 15,910 13.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสิริชัยเจริญ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

15,910 15,910   

14. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ (ค่าหนังสือเรียน) 

 5,800 14.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ (ค่าหนังสือเรียน) 

5,800 5,800   

15. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 

 5,800 15.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

5,800 5,800   

16. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

 8,700 16.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

8,700 8,700   

17. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ (ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

 12,470 17.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ (ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

12,470 12,470   

 รวม  8 74,580  รวม 8 74,580 74,580  
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                                    (เพิม่เติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                   ผ.01  

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.3  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการจัดการศึกษา 

      

18. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทองอินทร์ (ค่าหนังสือเรียน) 

 7,400 18.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ (ค่าหนังสือเรียน) 

7,400 7,400  

19. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทองอินทร์(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

 7,400 19.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

7,400 7,400  

20. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทองอินทร์ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

 11,100 20.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

11,100 11,100  

21. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทองอินทร์ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 15,910 21.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

15,910 15,910  

22. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 144,000 22.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

120,000 120,000  

23. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเยาวชนต้านยาเสพติด  150,000 23.โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเยาวชนต้านยาเสพ
ติด 

150,000 150,000  

 รวม  6 335,810   รวม  6  311,810 311,810  
รวมทั้งสิ้น 23 1,193,340 รวมทั้งสิ้น  23 1,159,340 1,159,340  

                                     
 
 
 
 
                      -                                                                                  



 

 

                      -89-               (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                               ผ.01   
ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.6  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน
ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

      

1. โครงการเฝ้าระวังภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์    

 200,000 1.โครงการเฝ้าระวังภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์    

200,000 199,192  

 รวม  1 200,000  รวม  1  200,000 199,192  
รวมทั้งสิ้น 1 200,000 รวมทั้งสิ้น  1 200,000 199,192  

                                                                                                                              
                                    (เพิม่เติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                   ผ.01  

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

  ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารจดัการบา้นเมืองทีด่ี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการพฒันาที่  5.1  กลยุทธ์ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      

1. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะท่ี
1,2 การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินน 
ประจ าปี 2562 

 300,000 1.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะ
ท่ี1,2 การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินน 
ประจ าปี 2562 

200,000 200,000  

2. โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์         
(E-LAAS) เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 30,000     

3. โครงการจัดการการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น   700,000       
4. โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกไทยหัวใจสะอาด  30,000 2.โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกไทยหัวใจสะอาด 20,000 20,000  
5. โครงการก่อสร้างรั้วลวดส านักงาน อบต.เสอเพลอ  333,000 3.โครงการก่อสร้างรั้วลวดส านักงาน อบต.เสอเพลอ 150,000 150,000  

 รวม  5 1,393,000   รวม  3  370,000 370,000  
รวมทั้งสิ้น 5 1,393,000 รวมทั้งสิ้น  3 370,000 370,000  
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                                     (เพิม่เติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                     ผ.02   

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชชีวิต สังคม และวัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนนุด้าน
สาธารณสุขและการมีอนามัยทีด่ ี

      

1. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม   บา้นสงเปลือย หมู่ที่ 1 

 10,000 1.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม   บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 1 

10,000 10,000   

2. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม       บ้านเสอเพลอ หมู่ที ่2 

 10,000 2.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม       บ้านเสอเพลอ หมู่ที่ 2 

10,000 10,000    

3. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านโนนขี้เหลก็ หมู่ที ่4 

 10,000 3.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 

10,000 10,000   

4. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม  บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 

 10,000 4.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 

10,000 10,000   

5. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านมบ้านสงเปลือย หมู่ที ่9 

 10,000 5.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านสงเปลือย หมูท่ี่ 9 

10,000 10,000   

6. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านดงสามสิบ หมู่ที่ 12 

 10,000 6.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านดงสามสิบ หมู่ที่ 12 

10,000 10,000   

7. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านมบ้านหนองนาค า หมู่ที่ 14 

 10,000 7.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านหนองนาค า หมู่ที่ 14 

10,000 10,000   

8. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 16 

 10,000 8.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านสงเปลือย หมูท่ี่ 16 

10,000 10,000   

9. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม   บา้นสงเปลือย หมู่ที่ 19 

 10,000 9.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม   บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 19 

10,000 10,000  

10. อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตามโครงการ
พระราชด าริ  บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 1 

 5,000 10.อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ตามโครงการพระราชด าริ  บ้านสงเปลือย หมู่ที ่1 

5,000 5,000  

11. อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตามโครงการ
พระราชด าริ  บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 2 

 5,000 11.อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ตามโครงการพระราชด าริ  บ้านสงเปลือย หมู่ที ่2 

5,000 5,000  

12. อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตามโครงการ
พระราชด าริ  บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 4 

 5,000 12.อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ตามโครงการพระราชด าริ  บ้านสงเปลือย หมู่ที ่4 

5,000 5,000  

 รวม  12 105,000  รวม  12 105,000  105,000   
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                         (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                      ผ.02   

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชชีวิต สังคม และวัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนนุด้าน
สาธารณสุขและการมีอนามัยทีด่ ี

      

13. อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตามโครงการ
พระราชด าริ  บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 7 

 5,000 13.อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตาม
โครงการพระราชด าริ  บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 7 

5,000 5,000   

14. อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตามโครงการ
พระราชด าริ  บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 9 

 5,000 14.อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตาม
โครงการพระราชด าริ  บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 9 

5,000 5,000   

15. อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตามโครงการ
พระราชด าริ  บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 12 

 5,000 15.อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตาม
โครงการพระราชด าริ  บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 12 

5,000 5,000   

16. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 14 

 5,000 16.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยา่ ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านสงเปลือย หมู่ที ่14 

5,000 5,000   

17. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 16 

 5,000 17.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยา่ ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านสงเปลือย หมู่ที ่16 

5,000 5,000   

18. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 19 

 5,000 18.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยา่ ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านสงเปลือย หมู่ที ่19 

5,000 5,000   

19. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE NUMBER ONE สู่
ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที ่1 

 5,000 19.อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 1 

5,000 5,000   

20. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE NUMBER ONE สู่
ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที ่2 

 5,000 20.อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 2 

5,000 5,000   

21. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE NUMBER ONE สู่
ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที ่4 

 5,000 21.อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 4 

5,000 5,000   

22. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE NUMBER ONE สู่
ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที ่7 

 5,000 22.อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 7 

5,000 5,000  

23. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE NUMBER ONE สู่
ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที ่9 

 5,000 23.อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 9 

5,000 5,000  

24. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE NUMBER ONE สู่
ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที ่12 

 5,000 24.อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 12 

5,000 5,000  

 รวม  12 60,000  รวม  12 60,000 60,000  
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                           (เพิม่เติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                            ผ.02 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชชีวิต สังคม และวัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนนุด้าน
สาธารณสุขและการมีอนามัยทีด่ ี

      

25. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE NUMBER ONE สู่
ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที ่14 

 5,000 25.อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 14 

5,000 5,000   

26. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE NUMBER ONE สู่
ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที ่16 

 5,000 26.อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 16 

5,000 5,000   

27. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE NUMBER ONE สู่
ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที ่19 

 5,000 27.อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 19 

5,000 5,000   

28. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม  บ้านเหลา่กล้วย หมู่ที่ 3 

 10,000 28.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยา่ ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  บา้นเหล่ากลว้ย หมู่ที่ 3 

10,000 10,000   

29. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม  บ้านเหลา่กล้วย หมู่ที่ 5 

 10,000 29.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยา่ ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  บา้นเหล่ากลว้ย หมู่ที่ 5 

10,000 10,000   

30. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม  บ้านเหลา่กล้วย หมู่ที่ 6 

 10,000 30.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยา่ ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  บา้นเหล่ากลว้ย หมู่ที่ 6 

10,000 10,000   

31. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านเหล่ากล้วย หมู่ที ่8 

 10,000 31.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยา่ ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านเหลา่กล้วย หมู่ที่ 8 

10,000 10,000   

32. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม  บ้านเหลา่กล้วย หมู่ที่ 10 

 10,000 32.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยา่ ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  บา้นเหล่ากลว้ย หมู่ที่ 10 

10,000 10,000  

33. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม  บ้านเหลา่กล้วย หมู่ที่ 11 

 10,000 33.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยา่ ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  บา้นเหล่ากลว้ย หมู่ที่ 11 

10,000 10,000  

34. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านเหล่ากล้วย หมู่ที ่13 

 10,000 34.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยา่ ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านเหลา่กล้วย หมู่ที่ 13 

10,000 10,000  

35. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านเหล่ากล้วย หมู่ที ่15 

 10,000 35.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยา่ ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านเหลา่กล้วย หมู่ที่ 15 

10,000 10,000  

 รวม  11 95,000  รวม  11 95,000 95,000  
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                            (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                              ผ.02   

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชชีวิต สังคม และวัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนนุด้าน
สาธารณสุขและการมีอนามัยทีด่ ี

      

36. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านเหล่ากล้วย หมู่ที ่17 

 10,000 36.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยา่ ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม บ้านเหล่ากล้วย หมู่ที ่17 

10,000 10,000   

37. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ตา้นภยัมะเร็ง
เต้านม บ้านเหล่ากล้วย หมู่ที ่17 

 10,000 37.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยา่ ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม บ้านเหล่ากล้วย หมู่ที ่17 

10,000 10,000  

38. .อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 3 

 5,000 38..อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 3 

5,000 5,000   

39. .อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 5 

 5,000 39..อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 5 

5,000 5,000   

40. .อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 6 

 5,000 40.อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 6 

5,000 5,000   

41. .อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 8 

 5,000 41.อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 8 

5,000 5,000   

42. .อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 10 

 5,000 42.อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 10 

5,000 5,000   

43. .อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 11 

 5,000 43..อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 11 

5,000 5,000   

44. .อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 13 

 5,000 44.อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 13 

5,000 5,000   

45. .อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 15 

 5,000 45.อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 15 

5,000 5,000   

46. .อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่17 

 5,000 46.อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่17 

5,000 5,000  

 รวม  11 65,000  รวม  11 65,000 65,000  
                                          



 

 

-94- 
                                     (เพิม่เติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562          ผ.02   

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชชีวิต สังคม และวัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนนุด้าน
สาธารณสุขและการมีอนามัยทีด่ ี

      

47. .อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่18 

 5,000 47.อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทองอินทร์ หมู่ที่18 

5,000 5,000   

48. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนนศรี
สมพร หมู่ที่ 3 

 5,000 48.อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแมแ่ละ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนน
ศรีสมพร หมู่ที่ 3 

5,000 5,000  

49. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนนศรี
สมพร หมู่ที่ 5 

 5,000 49.อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแมแ่ละ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนน
ศรีสมพร หมู่ที่ 5 

5,000 5,000  

50. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนนศรี
สมพร หมู่ที่ 6 

 5,000 50.อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแมแ่ละ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนน
ศรีสมพร หมู่ที่ 6 

5,000 5,000   

51. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนนศรี
สมพร หมู่ที่ 8 

 5,000 51.อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแมแ่ละ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนน
ศรีสมพร หมู่ที่ 8 

5,000 5,000   

52. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนนศรี
สมพร หมู่ที่ 10 

 5,000 52.อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแมแ่ละ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนน
ศรีสมพร หมู่ที่ 10 

5,000 5,000   

53. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนนศรี
สมพร หมู่ที่ 11 

 5,000 53.อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแมแ่ละ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนน
ศรีสมพร หมู่ที่ 11 

5,000 5,000   

54. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนนศรี
สมพร หมู่ที่ 13 

 5,000 54.อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแมแ่ละ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนน
ศรีสมพร หมู่ที่ 13 

5,000 5,000   

55. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนนศรี
สมพร หมู่ที่ 15 

 5,000 55.อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแมแ่ละ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนน
ศรีสมพร หมู่ที่ 15 

5,000 5,000   

 รวม  9 45,000  รวม  9 45,000 45,000  



 

 

-95-                                          
 
 

                                     (เพิม่เติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562          ผ.02   
ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชชีวิต สังคม และวัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนนุด้าน
สาธารณสุขและการมีอนามัยทีด่ ี

      

56. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนนศรี
สมพร หมู่ที่ 17 

 5,000 56.อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยั
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บา้นโนนศรีสมพร หมู่ที่ 17 

5,000 5,000   

57. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นโนนศรี
สมพร หมู่ที่ 18 

 5,000 57.อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยั
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บา้นโนนศรีสมพร หมู่ที่ 18 

5,000 5,000   

 รวม  2 10,000  รวม  2 10,000 10,000  
รวมทั้งสิ้น 57 380,000 รวมทั้งสิ้น  57 380,000 380,000  

                                          
                                     (เพิม่เติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                   ผ.02   

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชชีวิต สังคม และวัฒนธรรม        
แนวทางการพฒันาที่  2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนนุการ
อนรุักษป์ระเพณีและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

      

1. อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ  100,000 1.อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ 95,000 95,000   
 รวม  1 100,000   รวม  1  95,000 95,000  

รวมทั้งสิ้น 1 100,000 รวมทั้งสิ้น  1 95,000 95,000  
 

                     
 



 

 

-96- 
                       (เพิม่เติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562        (เงินอดุหนุน)                     ผ.02       

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

  ยุทธศาสตร์ 2 ด้านคณุภาพชีวติ สังคม และวัฒนธรรม 
แนวทางการพฒันาที่  2.6 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุน
ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด 

      

1. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร ่วมในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ของ อปท ระดับอ าเภอกุมภวาปี 

 25,000 1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร ่วมในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ของ อปท ระดับอ าเภอกุมภวาปี 

25,000 25,000  

 รวม  1 25,000   รวม  1  25,000 25,000  
รวมทั้งสิ้น 1 25,000 รวมทั้งสิ้น  1 25,000 25,000  

 
 

                                     (เพิม่เติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                    ผ.02   
ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  4 การบรหิารจัดการและอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
แนวทางการพฒันาที่  4.1 กลยุทธ์ด้านการปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสาครบ้านสงเปลือย ม.9  12,000,000      
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองขี้ผุบ้านโนนสวรรค์ ม.7  3,000,000      
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าโปร่งหินเหล็กไฟบ้านทอง

อินทร์ ม.5,13 
 12,000,000      

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ ากินบา้นเสอเพลอ ม.2  12,000,000      
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนาค า ม.14  6,000,000      

 รวม  5 33,000,000   รวม     
รวมทั้งสิ้น 5 33,000,000 รวมทั้งสิ้น    

 



 

 

               -97-        (เพิ่มเตมิฉบับที่ 3) สรุปครุภัณฑ์ท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                              ผ.08 
ล าดบัที ่ ครุภัณฑท์ี่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 

  
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน  1 เครื่อง  21,000 1.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน  1 เครื่อง 21,000 20,900 ส านักปลัด  

2. โต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 5 ฟุต +เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด  10,000 2.โต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 5 ฟุต +เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด 10,000 9,000   
3. โต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต +เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด  13,000 3.โต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต +เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด 13,000 12,000  
4. ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตู้  5,500 4.ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตู้ 5,500 5,500  
5. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 3 ซุ้ม  150,000 5.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 3 ซุ้ม 150,000 147,000  
6. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ  1,075,000 6.รถบรรทุก (ดีเซล) 1,075,000 933,500  
7. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 36 น้ืว 3 ขา จ านวน 10 ตัว  50,000     
8. พัดลมติดผนัง 18 น้ิว จ านวน 2 ตัว  3,000 7.พัดลมติดผนัง 18 น้ิว จ านวน 2 ตัว 3,000 3,000  
9. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 1 หลัง  5,500 8.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 1 หลัง 5,500 5,500  

10. พัดลมติดเพดาน 48 น้ิว จ านวน 8 ตัว  16,000 9.พัดลมติดเพดาน 48 น้ิว จ านวน 8 ตัว 16,000 15,200  
11. เครื่องพ่นหมอกควัน  25 แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง  118,000 10.เครื่องพ่นหมอกควัน  25 แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง 118,000 118,000  
12. โครงหลังคารถบรรทุก  130,000 11.โครงหลังคารถบรรทุก 130,000 130,000  
13.  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  495,000   12.ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 495,000   494,554   
14. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง  5,000     กองคลัง 

15. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง  22,000 13.เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง 22,000 21,900 กองการศึกษา  

 16. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 ชุด  2,500 14.เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 ชุด 2,500 2,400   
17. โต๊ะอนุบาลพร้อมม้าน่ัง จ านวน 25 ชุด  62,500 15.โต๊ะอนุบาลพร้อมม้าน่ัง จ านวน 25 ชุด 62,500 57,500   
18. โต๊ะท างานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จ านวน 6 

ชุด 
 39,000 16.โต๊ะท างานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จ านวน 

6 ชุด 
39,000 33,000   

19. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU จ านวน 1 เครื่อง  28,600 17.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU จ านวน 1 
เครื่อง 

28,600 28,000   

20. ตู้พัดลมติดพนัง 18 น้ิว จ านวน 23 ตัว  35,000 18.พัดลมติดพนัง 18 น้ิว จ านวน 23 ตัว 35,000 34,500   
21. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU จ านวน 2 เครื่อง  64,800 19.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU จ านวน 2 

เครื่อง 
64,800 64,800  

  รวม  21  2,351,400   รวม  19  2,296,400 2,136,254  
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                                (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) สรุปครุภัณฑ์ท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                        ผ.08 

ล าดบัที ่ ครุภัณฑท์ี่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
  

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

กองการศึกษา     
22. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000BTU 3 เครื่อง  97,200 20.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000BTU 3 เครื่อง 97,200 97,200   
23. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 4 หลัง  22,000 21.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 4 หลัง 22,000 22,000  
24. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน จ านวน 6 

หลัง 
 33,000 22.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน จ านวน 6 

หลัง 
33,000 33,000   

25. เครื่องตัดหญ้าอบบข้อแข็งแบบสายสะพาย 1.4 แรงม้า 
จ านวน 1 เครื่อง 

 9,500 23.เครื่องตัดหญ้าอบบข้อแข็งแบบสายสะพาย 1.4 แรงม้า 
จ านวน 1 เครื่อง 

9,500 9,500   

26. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000BTU 2 เครื่อง  64,800 24.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000BTU 2 เครื่อง 64,800 64,800  
27. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000BTU 1 เครื่อง  32,400 25.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000BTU 1 เครื่อง 32,400 32,400  

รวม 6 258,900 รวม  6 258,900 258,900  
รวมทั้งสิ้น 27 2,610,300 รวมทั้งสิ้น  25 2,555,300 2,395,800  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                       (เพิม่เติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                               ผ.01       

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

  ยุทธศาสตร์ 2 ด้านคณุภาพชีวติ สังคม และวัฒนธรรม 
แนวทางการพฒันาที่  2.6 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุน
ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด 

      

1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

 100,000      

รวม 1 100,000  รวม    
รวมทั้งสิ้น 1 100,000 รวมทั้งสิ้น    
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                      (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                             ผ.01       

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

  ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารการจดัการบ้านเมืองทีด่ี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการพฒันาที่  5.1 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

      

1. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีท้อง 

 500,000      

รวม 1 500,000  รวม    
รวมทั้งสิ้น 1 500,000 รวมทั้งสิ้น    
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สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   
   ฉบับท่ี 4 (ครั้งท่ี 4/2562)  ประจ าปีงบประมาณ 2562      

(ระหว่าง  1 ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562) 
 

 
                                

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน   25      โครงการ 
                 โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ     จ านวน    24      โครงการ  
                โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง   
                  ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 3/2561)            คิดเป็น   96.00% 
 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพ้ืนฐาน    22 
 

24 

ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
                        

1  - 
  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        
และการท่องเที่ยว 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

2  - 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  - 

รวม 25  24 
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                                    (เพิม่เติมฉบับที่ 4) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                           ผ.01 
ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
แนวทางการพฒันาที่  1.1 กลยุทธ์พฒันาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพ่ือการสัญจรและขนส่ง 

      

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสง
เปลือย ม.1 ซอยบ้านนางบัวภา พรหมสิทธิ์     

 37,000 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสง
เปลือย ม.1 ซอยบ้านนางบัวภา พรหมสิทธิ์     

37,000 37,000 เงินสะสม 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง
เนตรดาว สุวรรณะ ไปสามแยกทางไปโคกสว่าง ม.3     

 152,000 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นางเนตรดาว สุวรรณะ ไปสามแยกทางไปโคกสว่าง ม.3     

152,000 152,000 เงินสะสม  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากศาลา
กลางบ้านถึงบ้านนายเรือง บุตตะโยธี ม.4     

 98,000 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากศาลา
กลางบ้านถึงบ้านนายเรือง บุตตะโยธี ม.4     

98,000 98,000 เงินสะสม  

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนาง
พัชรี ปาราชิตร ถึงบ้านนายเขียว พรหมทา) ม.8     

 103,000 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน
นางพัชรี ปาราชิตร ถึงบ้านนายเขียว พรหมทา) ม.8     

103,000 103,000  เงินสะสม 

5. ก่อสร้างติดต้ังการ์ดเรล ถนนลาดยางสายหนองนาค าวัง
หน้าผา ช่วงระหว่างหมู่บ้าน บ้านเสอเพลอ ม.2 กับบ้าน
โนนศรีสมพร ม.10 

 208,000 5.ก่อสร้างติดตั้งการ์ดเรล ถนนลาดยางสายหนองนาค า
วังหน้าผา ช่วงระหว่างหมู่บ้าน บ้านเสอเพลอ ม.2 กับ
บ้านโนนศรีสมพร ม.10 

208,000 208,000  เงินสะสม 

6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่า ม.10 ไปบ้าน
โคกสว่าง 

 117,000 6.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่า ม.10 ไปบ้าน
โคกสว่าง 

117,000 85,000 เงินสะสม  

7. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.1 สายหนองนาค าวัง
หน้าผา ช่วงหน้าร้านนพคุณค่าไม้ 

 82,000 7.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.1 สายหนองนาค าวัง
หน้าผา ช่วงหน้าร้านนพคุณค่าไม้ 

82,000 82,000  เงินสะสม 

 รวม  7 797,000   รวม  7  797,000 765,000  
รวมทั้งสิ้น 7 797,000 รวมทั้งสิ้น  7 797,000 765,000  
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                           (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                           ผ.01 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
แนวทางการพฒันาที่  1.2 กลยุทธ์พัฒนาระบบระบายน้ า 

      

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด บ้านโนน
ขี้เหล็ก ม.4 จากศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนางพั้ว เขียวลุน      

 175,000 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด บ้าน
โนนขี้เหล็ก ม.4 จากศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนางพั้ว เขียว
ลุน      

175,000 175,000  เงินสะสม 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด ม.5 จาก
หน้าวัดอมรินทาราม ไปโรงเรียนทองอินทร์สวนมอญ 

 273,000 2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด ม.5 
จากหน้าวัดอมรินทาราม ไปโรงเรียนทองอินทร์สวนมอญ 

273,000 273,000  เงินสะสม 

3. โครงการขุดลอกคลองรอบหมู่บ้าน ม.6 ซอยบ้านพ่อส าราญ 
ภู่อ่อน - บ้านพ่อเหมือน สุริยะจันทร์     

 15,000      

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด ม.9 จาก
หน้าบ้านนายจ าเนียร เหง้าพรหมมินทร์ ถึงหน้าตลาดนัดวัน
ศุกร์  

 148,000 3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด ม.9 
จากหน้าบ้านนายจ าเนียร เหง้าพรหมมินทร์ ถึงหน้าตลาด
นัดวันศุกร์  

148,000 148,000  เงินสะสม 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด ม.15 
บริเวณสี่แยกหน้าโรงเรียนโคกศรีส าราญวังหน้าผา ถึงบ้าน
นางพรรณี วิเศษวุธ และก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนายอดุล มีศรี  ถึงหน้าบ้านนางหนู
เขต บุญเรือง 

 289,000 4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด ม.15 
บริเวณสี่แยกหน้าโรงเรียนโคกศรีส าราญวังหน้าผา ถึงบ้าน
นางพรรณี วิเศษวุธ และก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนายอดุล มีศรี  ถึงหน้าบ้านนางหนู
เขต บุญเรือง 

289,000 289,000  เงินสะสม 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด ม.18 
จากหน้าบ้านนางไพจิต บ่อชน ถึงสี่แยก  

 83,000 5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด ม.18 
จากหน้าบ้านนางไพจิต บ่อชน ถึงสี่แยก  

83,000 83,000 เงินสะสม  

7. โครงการวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 หลังวัดโนนพระ ม.19  8,000         

8. โครงการซ่อมแซมบ่อพักน้ าท่อ คสล. บ้านสงเปลือย ม.1 
ช่วงร้านนพคุณค้าไม้ 

 30,000 6.โครงการซ่อมแซมบ่อพักน้ าท่อ คสล. บ้านสงเปลือย ม.1 
ช่วงร้านนพคุณค้าไม้ 

30,000 30,000  เงินสะสม 

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด บ้านสง
เปลือย ม.1 ซอยบ้านนางบัวภา พรหมสิทธิ์ 

 104,000 7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด บ้าน
สงเปลือย ม.1 ซอยบ้านนางบัวภา พรหมสิทธิ์ 

104,000 95,900  เงินสะสม 

 รวม    9 1,125,000   รวม  7  1,125,000  1,125,000   
รวมทั้งสิ้น   9 1,125,000 รวมทั้งสิ้น  7 1,125,000  1,125,000   
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                              (เพิ่มเตมิฉบับที่ 4) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                           ผ.01 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
แนวทางการพฒันาที่  1.4 กลยุทธพ์ัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภค และเกษตรกรรม 

      

1. โครงการก่อสร้างบ่อตกตะกอนระบบผลิตน้ าประปา บ้านสง
เปลือย ม.1,9.16,19 

 500,000 1.โครงการก่อสร้างบ่อตกตะกอนระบบผลิตน้ าประปา 
บ้านสงเปลือย ม.1,9.16,19 

500,000 499,000 เงินสะสม   

2. โครงการซ่อมแซมดินคันคูดินห้วยสามพาด ฝายบ้านเหล่า
กล้วย ม.3 

 121,000 2.โครงการซ่อมแซมดินคันคูดินห้วยสามพาด ฝาย
บ้านเหล่ากล้วย ม.3 

121,000 121,000  เงินสะสม   

3. โครงการฝายเปิด-ปิดน้ า คลองโนนขมิ้น บ้านโนนสวรรค์ ม.7      299,000 3.โครงการฝายเปิด-ปิดน้ า คลองโนนขมิ้น บ้านโนน
สวรรค์ ม.7     

299,000 299,000 เงินสะสม   

4. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บ้านวังหน้าผา ม.11   500,000 4.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บ้านวังหน้าผา ม.11  500,000 499,000  เงินสะสม   
 รวม    4 1,420,000   รวม  4    1,420,000 1,418,000  

รวมทั้งสิ้น   4 1,420,000 รวมทั้งสิ้น  4   1,420,000 1,418,000  
                                                              
                     (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                           ผ.05 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
แนวทางการพฒันาที่  1.1 กลยุทธพ์ัฒนาระบบเส้นทาง
คมนาคมเพือ่การสญัจรและขนส่ง 

      

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสงเปลือย ม.9 สายสง
เปลือย ไปโคกสว่าง 

 6,650,000        

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทองอินทร์ ม.5,13 สาย ม.
5 ไปหนองหว้า 

 9,461,000        

 รวม    2 16,111,000   รวม       
รวมทั้งสิ้น   2 16,111,000  รวมทั้งสิ้น      
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                       (เพิม่เติมฉบับที่ 4) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                           ผ.05 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และวัฒนธรรม 
แนวทางการพฒันาที่  2.2 กลยุทธส์่งเสริมสนับสนนุด้าน
สาธารณสุขและการมีอนามัยทีด่ ี

      

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

 2,400,000        

 รวม  1 2,400,000   รวม     
รวมทั้งสิ้น 1 2,400,000 รวมทั้งสิ้น    

 
                                 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                           ผ.05 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  4 การบรหิารจัดการและอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
แนวทางการพฒันาที่  4.1 กลยุทธ์ด้านการปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      

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

 1,733,000      

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

 2,993,000      

 รวม  2 4,726,000   รวม     
รวมทั้งสิ้น 2 4,726,000 รวมทั้งสิ้น    
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                                (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4) สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                  ผ.01 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2562 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
แนวทางการพฒันาที่  1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพ่ือการสัญจรและขนส่ง 

      

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านบ้าน
นายหมุน ศรีระวงศ์ ถึงบ้านนายเบ้า บุญโยรัตน์ ม.8     

 57,000 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
บ้านนายหมุน ศรีระวงศ์ ถึงบ้านนายเบ้า บุญโยรัตน์ ม.8     

57,000 57,000 เงินสะสม 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย
นิพนธ์ ถึงบ้านนางปราณี ม.12     

 275,000 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายนิพนธ์ ถึงบ้านนางปราณี ม.12     

275,000 275,000 เงินสะสม  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในซอย
เจ็ดพ่ีน้อง บ้านหนองนาค า ม.14     

 275,000 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในซอย
เจ็ดพ่ีน้อง บ้านหนองนาค า ม.14     

275,000 275,000 เงินสะสม  

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้าน
นางนาวา บัวนาค ถึงศาลาประชาคม ม.16     

 163,000 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่าง
บ้านนางนาวา บัวนาค ถึงศาลาประชาคม ม.16     

163,000 163,000  เงินสะสม 

 รวม  4 770,000   รวม  4  770,000 770,000  
รวมทั้งสิ้น 4 770,000 รวมทั้งสิ้น  4 770,000 770,000  

                                                              
                          (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4) สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                   ผ.01 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
แนวทางการพฒันาที่  1.2 กลยุทธ์พัฒนาระบบระบายน้ า 

      

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด จากบ้าน
นายสวาท พรหมสิทธิ์ ถึงบ้านนางบัวกี นภากุล บ้านเสอ
เพลอ ม.2      

 273,000 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด จาก
บ้านนายสวาท พรหมสิทธิ์ ถึงบ้านนางบัวกี นภากุล บ้านเสอ
เพลอ ม.2      

273,000 273,000  เงินสะสม 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด จากบ้าน
นายวิเชียร  เสรีรักษ์ ไปล าห้วยหนองแดง ม.17 

 273,000 2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด จาก
บ้านนายวิเชียร  เสรีรักษ์ ไปล าห้วยหนองแดง ม.17 

273,000 273,000  เงินสะสม 

 รวม  2 546,000   รวม   2 546,000 546,000  
รวมทั้งสิ้น 2 546,000 รวมทั้งสิ้น  2 546,000 546,000  
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                          (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4) สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                   ผ.01 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2562 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 2562 ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  5 5 การบรหิารการจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการพฒันาที่  5.1 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

      

1. โครงการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจ าปี 2562 องค์การบริหารส่วนต าบล   
เสอเพลอ      

 300,000         

 รวม  1 300,000   รวม     
รวมทั้งสิ้น 1 300,000 รวมทั้งสิ้น    
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                               สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       
(เดือน  1 เมษายน  2561 – 30 กันยายน  2562) 

 รวม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) + ฉบับที่ 1 + ฉบับที ่2 + ฉบับที่ 3  + ฉบับที่ 4 
  
 

โครงการท่ีปรากฏในแผนท้ังหมด (5 เล่ม)       จ านวน  384   โครงการ 
โครงการท่ีไดด้ าเนินการตามข้อบัญญัติประจ าปี และจ่ายขาดเงินสะสม   จ านวน  172   โครงการ  
โครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) +ฉ.1+ฉ.2+ฉ.3+ฉ.4 

                                         คิดเป็น    44.79 %    
โครงการท่ีปรากฏในแผนท้ังหมด (5 เล่ม) จ านวน  384   โครงการ 

 ครุภัณฑ์ท่ีปรากฏในแผนท้ังหมด     จ านวน    41   รายการ 
                                                            รวม     425   โครงการ/รายการ  (-48 โครงการที่เปลี่ยนแปลง) 
                                                          รวม    377    โครงการ/รายการ 
 

โครงการท่ีได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) +ฉ.1+ฉ.2+ฉ.3+ฉ.4 
                                                                              จ านวน       172     โครงการ 
 ครุภัณฑ์ท่ีได้ด าเนินการ                 จ านวน         25     โครงการ 

                                                             รวมจ านวน     197     โครงการ 
                                        คิดเป็น    52.25 %  

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพ้ืนฐาน    125  
 

 43  

ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                       207  
 

114   

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        
และการท่องเที่ยว 

9  
 

 1  

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์                                  
ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

16  
 

 1  

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

27  
 

 13 

รวม     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี+ฉ.1+ฉ.2+ฉ.3  384  
 

 172 
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ผลการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
   
  

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณรอ
การเบิกจ่าย 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ 

/   30,000 30,000 

2.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดใหม่สงเปลือย 

/   30,000 30,000 

3.เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง
ท้องถิ่น สายบ้านดงสามสิบ ม.
12 

/   4,970,000 4,955,000 

4. .เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง
ท้องถิ่น สายบ้านสงเปลือย ม.9 

/   9,350,000 6,400,000 

5.ค่าก่อสร้างลานกีฬา (โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด) บ้านสงเปลือย ม.19 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอ
เพลอ 

/   2,575,000 2,475,000 

รวมทั้งสิ้น    16,955,000  13,890,000  
 
 

  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม เพื่อการ

สัญจร และขนส่ง 
 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน   
2. โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวลูกรัง 
3. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนองนาค า-วังหน้าผา 
4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1, ม,2, ม.5 และม.10 

 
                1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.7, ม.8, ม.9,       

ม.10, ม.12, ม.13, ม.17, ม.19 
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            -โครงการดูแลหว่งใยผู้สูงอายุ/ผู้พิการในชุมชน   
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             -โครงการสวัสดกิารเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพคนพิการ, ผู้ป่วยเอดส์  ม.1-19 
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          -โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
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                       - โครงการอบรมให้ความรู้คดัแยกขยะ 
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                          -โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกไทนหัวใจสะอาด  
  

                                         

              
                                       
 

                           - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
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                            -โครงการจัดหา/ปรับปรุงพัสดุ/ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ส านักงาน 
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                             โครงการต่างๆ และกจิกรรมที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ     
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