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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)   ของ
ข้อ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ซึ่งแก้ไข เพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “ (3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศ   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน    
สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันรายงาน ผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิด  ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ภายในเดือน ธันวาคม  ของทุกปี ”นั้น 
  

                            องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   ภายในเดือน ธันวาคม     
พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2562 -  30  กันยายน  2563)   ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  และ
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถาม  รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม  
ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  
และเว็บไซต์ www.Soephole.go.th องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                            ประกาศ ณ วันที่   21 
   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2563 
 
                                                           
                                                        
                                                         (นายสมัย  นครไพร) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    
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         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ  29  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  “ (3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี ”นั้น 

         ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
พ.ศ.2561-2565   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3   (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ขึ้น  
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอทราบ   
คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานผลการติดตามฉบับนี้  จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
ต าบล  พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 
  
                                                                                        คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
                                                                               แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ส่วนที่  ๑ 
 

บทน า 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง        
ฉบับที่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ 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 และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น       
มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างาน      
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส 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) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติ
การด าเนินงาน   การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหาก
โครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆ  
เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและ
การเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การติดตามดู
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ     

 
 
 
                                                                          



             -2-             
  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 านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การ
ประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะ
ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การ
ประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือ
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการ
ติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ทีส่ามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวม   

 ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใด ๆ  
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่ งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
อาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62           
ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) รวมทั้ง 4 ไตรมาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  (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  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63  

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่าง 1 ตุลาคม ๒๕62 ถึง  30 กันยายน ๒๕๖3)  ขึ้น  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

 
   

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์  และแนวทางที่ถูก
ก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือ
ทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
หรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่ น
ได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง  

  
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาด
เงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน ๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
             การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
            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   และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน  ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

              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 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั้งยืน  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 ว่าด้วยการ 

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

เลขานุการของคณะกรรมการ   
           กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

ขั้นตอนที่ ๒    
           คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  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  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ขั้นตอนที่ ๕    

   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕9    
ข้อ 9 (3)   

  
 
 
 
 
 

4.  ขั้นตอนการตดิตามและประเมนิผล 
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ประเมินผลแผนพัฒนา 

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  แนวทางและ

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

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

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

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

                    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทาง       
ในหารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
5.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  ความก้าวหน้า  

(progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and 
output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

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

ที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

                  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น        
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน                      

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
      การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหา          

ที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณ           
ของท้องถิ่น 

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด         
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

                                                                                                
                                                        
 
 

5.  กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 
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๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความ
เป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข           
การทะเลาะวิวาท     

          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 จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  
ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  
รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  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)  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อ
ชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ   สุขภาพของประชาชน  สังคม  
สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผล
กระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง หรือไม่  

5.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและ

ทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  
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(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 ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

5.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งทีแ่ก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

          5.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

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  มีองค์
กระกอบ  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  พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
                                                                                                             /ระยะ… 
                                                              
 
 

6.  ระเบียบ  วธีิการในการตดิตามและประเมนิผล 
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ระยะ  12  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  กันยายน                      
 

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่  เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  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  แผนพัฒนาท้องถิ่น  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        
ลงวันที่ 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  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
                   เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

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

        7.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
               ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสม 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 การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน 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
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว    ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

             ๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุนทาง
การเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  
และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการ
ไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่าง ๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผ ล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะ
ยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้
ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการ
ที่ไม่ประสบความส 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  นาท ี ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ         
นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการ  
นายค าพันธ์  กะวิกุล ผอ.กองสวัสดิการและสังคม 

   
   กรรมการ / เลขานุการ 

       
         
         
         
   

 
 
 
 

   9  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ส่วนที่ ๒ 

 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า        
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  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 าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส 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  และแนวทางการพฒันา 

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.  ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   
  1. ด้านความม่ันคง เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบ

เรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ 
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับการขยาย

โอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม 
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลี่ยมล้ าในทุกมิติ 

กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับ 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ค านึงถึงความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่าน
มาตรการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  การปรับเปลี่ยนภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   /-๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย...   
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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 พระเจ้าอยู่หัว

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว       
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

                ๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไป      
จากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภัยอนัตราย       
ทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติ   
ที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดข้ึน
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

 
 
                                                                                                /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. ไป
ปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน              
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

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

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดยทันที และ
ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตาม
ช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กร
ภาครัฐต่าง ๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด    ที่ลักลอบเข้าสู่
ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชน
ทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

            ๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
               โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่        
การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นดังนี ้
                                                                                                    /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 าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่
ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใด ๆ เพราะรับผลประโยชน์ 
     ๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัว
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               ๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
     ๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 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  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์  3     ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา     3.1  ส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การมีอาชีพของประชาชน 
ยุทธศาสตร์  4       การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา     4.1  ปรับปรุงและบ 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  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็น รากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดข้ึนจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และด้านอ่ืน ๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  

 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 

โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้    
ในแผนพัฒนา  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 าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์
หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้
ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอ
โครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบล จะได้พิจารณาเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ง 

          ประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเ พ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น               
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐาน
ของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ
ข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 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 ด้านวัฒนธรรม  
ด้านสิ่งแวดล้อม  โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ  โดยมีความสอดคล้องกัน โดยน าปัญหาที่มีในเขตต าบล  อาทิ เช่น จากการ
แจ้งข้อมูลผ่านผู้น าชุมชน   จากการออกประชาคมต าบลเพ่ือบรรลุความต้องการเร่งด่วนของประชาชน  กระท้ัง
ก าหนดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในรูปแบบยุทธศาสตร์หลักๆ  แยกเป็นแต่ละแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป็น โครงการ
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ    แบ่งความรับผิดชอบเป็นลักษณะกองงาน  มีความชัดเจนในความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ 
อาทิ เช่น  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( กองช่าง)  ด้านสังคม  ( กองสวัสดิการและสังคม,งานป้องกัน )   สิ่งแวดล้อมฯ        
( งานสาธารณะสุข ) ฯลฯ  เพ่ือการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างตรงจุด และยั่งยืน ต่อไป 
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ส่วนที่ ๓ 

 
 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  
แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   (เดือน 1 ตุลาคม  ๒๕62  - 30 กันยายน ๒๕63)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  
โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้  

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการวัด

หรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และ
ผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  
ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วย
ในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า  (eariy warning 
system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก  (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น   

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

ใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
         ๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอไป  ในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้น  จะหา

วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่
ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต  เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไป  ประสบผลส าเร็จ ตามวัตถุ
ประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

           ๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
          ๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงิน

รางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตาง ๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ  กระตุนใหขาราชการ
ท 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)  แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (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 าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
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 าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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   
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 – ๒๕๖5) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

  57   - 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

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 
765x100  - 85% 

                                                                   900 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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 าบลท้องถิน่มากกว่าร้อยละ 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   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   -   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 
๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
                                                                                                                                                                     

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

...........897........   ............5.......... 

                      รายละเอียดผลแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐  9 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 9  
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  8 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9  
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  ๖๐ 54   
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 5  
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4  
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้   

ถูกต้อง 
5 5  

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ๕ 5  
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

5 5  

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

5 4  

   ๕.๘ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕ 4  
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 5  
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

5 4  

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ 4  
รวม ๑๐๐  89 

897x100 = 81.55% 
    1100                                                /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
ท้องถิ่น) 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) 
ฉ.1+ฉ.2+ฉ.3  

 382 
(331+33+9+1+8) 

100 5 

แผนการด าเนินงาน 
( ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ) 

129 33.77 3 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

129 33.77 3 

การด าเนินงานจริง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   
(เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน ๒๕๖3) 

 118 
(114+4) 

30.90 3 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)  

             (โครงการที่ด าเนินการจริง รอบติดตามแผน ฯ  เดือน ธันวาคม 2563) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ        ได้  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 2562 –  กันยายน ๒๕๖3 )   

118 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 ขัน้ตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ 5  
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 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  ในช่องที่เลือก 
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 มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : ส าหรับกองงานใช้ติดตามและประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบ การแนบท้ายฎีกาเบิกจ่าย 
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ส่วนที่  ๔ 
 
 
 
 

 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับ
จากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
เดือนตุลาคม  ๒๕๖2   -  กันยายน ๒๕๖3)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล
แบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืน ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาฯ โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบที่  ๑... 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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           แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
           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 าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  
เดือนตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน  ๒๕๖3 

 
 ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน  ๒๕๖3)  

          ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ. ๒๕๖3 
2.1 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้น ามาปฏิบัติ    

 
สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
(ระหว่าง  1 ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563) 

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด     จ านวน   331      โครงการ 
โครงการทีด่ าเนินการ     จ านวน      97      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

                       คิดเป็น   29.31  %  
 
        - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน                     จ านวน     8    โครงการ 
          - ด าเนินการได้            จ านวน      3    โครงการ 
      คิดเป็น     37.5  % 
 

  
                                                                                         /สรุปโครงการ... 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพ้ืนฐาน    205 39+3 

ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                        81 42 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        

และการท่องเที่ยว 
14 2   

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

11 1  

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

20  10  

รวม 331 97   
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สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1   (ครั้งที่ 1/2562)   ประจ าปีงบประมาณ 2563      

(ระหว่าง  1 ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563) 

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน       14      โครงการ 
โครงการที่ได้ด าเนินการ ตามข้อบัญญัติและจ่ายขาดสะสม  จ านวน        14      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1   (ครั้งที่ 1/2563)      คิดเป็น    100 % 
 

สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   เพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 1   (ครั้งที่ 1/2563)   ประจ าปีงบประมาณ 2563      

(ระหว่าง  1 ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563) 

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน   9      โครงการ 
โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ     จ านวน    2     โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1   (ครั้งที่ 2/2563)             

คิดเป็น   22.22 % 
                                                                                         /สรุปโครงการ... 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวน

โครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติและ
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพื้นฐาน    14 
 

14 

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

- -  

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดีและเทคโนโลยีสารสนเทศ - -  
รวม 14 14    

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพื้นฐาน    8 2  
ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                        1 -   
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว -  - 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจดัการและการอนุรักษ ์
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี และเทคโนโลยีสารสนเทศ -  - 
รวม 9  2 
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สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม   
   ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 1/2563   ข้อ 22/2)  ประจ าปีงบประมาณ 2563    

(ระหว่าง  1 เมษายน  2562 – 30  กันยายน  2563) 
 

 
โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด          จ านวน   1      โครงการ 
โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ     จ านวน    1      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม    
   ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 1/2563)            คิดเป็น    100   % 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติและ
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพื้นฐาน    - 
 

- 

ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
                        

1  1  
  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        และการ
ท่องเที่ยว 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจดัการและการอนุรักษ ์
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  - 

รวม 1  1   
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  สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 2   (ครั้งที่ 2/2563)   ประจ าปีงบประมาณ 2563      

(ระหว่าง  1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563) 

 
        โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด     จ านวน     7      โครงการ 
        โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ    จ านวน      7      โครงการ  
        โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2 (ครั้งที่ 2/2563)                      

คิดเป็น   100 %  

        - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน                     จ านวน     1    โครงการ 
          - ด าเนินการได้            จ านวน      1    โครงการ 
      คิดเป็น   100  % 
 

                                                           
  

 

 

 

 

                                                                                                   /5. สรุปผลการ...  

                                                                      
                                                                
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
และด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพื้นฐาน    -   - 
ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                        7   7  
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสรมิเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        และ

การท่องเที่ยว 
-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจดัการและการอนุรักษ ์
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- -   

รวม 7  7   
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5. สรุปผลการติดตามแผนฯ    
 
 

 

 

  
 
 
 
 

  
 
 6.สรุป โครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)                                                         

(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ครั้งที่1/2562), (เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  ครั้งท่ี1/2563 ข้อ 22), (เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1   
         ครั้งที่1/2563  ข้อ 22/2) และ(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2  ครั้งที่ 2/2563  ข้อ 22)  (เฉพาะปีงบ 2563 )   
         รวมโครงการพัฒนา + รวมครุภัณฑ์  
    
                           
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

  
 
 

สรุป  ผลการติดตามโครงการพัฒนา  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปีงบ 2563) 
       โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ   รวมทั้งหมด      จ านวน    374   รายการ 
       โครงการที่ด าเนินการได้ (ระหว่าง  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  จ านวน   114   รายการ 
                                                               =    114x100      =  30.50  % 
                                                                       374 
      คิดเป็นร้อยละการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ  ปีงบประมาณ 2563    

สรุป โครงการพัฒนาฯ/ครุภณัฑ์  ที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ เฉพาะปีงบ 2563  รวมทั้งหมดจ านวน   382  โครงการ/รายการ 
      (331+33 + 9 +1  โครงการ    +   8   รายการ    =    382 
โครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ ที่ด าเนินการจัดซื้อจริง      จ านวน   118  โครงการ/รายการ 
      (114  โครงการ    +  4   รายการ)  
                                         =    118X100      =   31 % 
                                           382 
 
    คิดเป็นร้อยละการด าเนินการจัดซื้อตามแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ 2563   
                           = ร้อยละ  61.52 % 
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                               ง. การวางแผน 
                   อบต.เสอเพลอ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  

                                    ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในห้วงแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  อบต.เสอเพลอ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 
5  ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินกาแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

                               จ. การจัดท างบประมาณ 
                    ผู้บริหารอบต.เสอเพลอ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ         
จ านวน 119   โครงการ งบประมาณ 36,403,600 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 57 10,609,400.00 

ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และ วัฒนธรรม 45 24,265,100.00 

ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 3 155,500.00 

การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 40,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 1,333,600.00 

รวม 119 36,403,600.00 
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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 าเนินการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต 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 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
 ๒.๑๒ ครุภัณฑ์กีฬา 
 ๒.๑๓ ครุภัณฑ์ส ารวจ 
 ๒.๑๔ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
  ผลการติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ได้ด าเนินการจัดซื้อพัสดุ/ครุภัณฑ์ ดังกล่าว  ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและ
วัสดุที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซื้อวัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล   มีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  และมี
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  สามารถตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้  และวัสดุ ที่เบิกได้น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบของแต่ละกองงาน/ส่วนงาน  เป็นต้น    

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

 
 

 

 

ผลการตดิตามและประเมินผลทรัพย์สิน 
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ส่วนที่  ๗ 

 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  
เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบ
ปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

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 ากัดเมื่อ
เทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่าย
โอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

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

 
 
 
                                                                                                /๒.  ผลการ… 

ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 
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๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ

จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน  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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ส่วนที่  ๘ 

 
 
 

        
          1.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

     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   ๓31    โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน     97    โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ 29.31  ของโครงการทั้งหมดท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทั้งหมด          

2.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
2.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

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

          เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ ....897....   คะแนน  
         (๒)  ตัวบ่งชี้ที่ ๔ :คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้     5     คะแนน                                              
                                                     

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

การพัฒนา           
1.         โครงการที่บรรจุในแผน ฉบับแรก      จ านวน    331    โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้              จ านวน      97    โครงการ    
  คิดเป็นร้อยละ 29.31  

               - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน          จ านวน     8    โครงการ 
               - ด าเนินการได้            จ านวน     3    โครงการ 
             (คิดเป็นร้อยละ  37.5 ) 
                                                                                                                       /  โครงการ... 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 – 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) 
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       2.    โครงการที่บรรจุในแผน  เปลี่ยนแปลง ฉ.1 (ครั้งที่ 1/2562)   จ านวน     14    โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้                                               จ านวน     14   โครงการ    
             คิดเป็นร้อยละ   100 
               - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน            จ านวน       -    โครงการ 
               - ด าเนินการได้                       จ านวน       -    โครงการ 
            (คิดเป็นร้อยละ         -       ) 
 
       3.    โครงการที่บรรจุในแผน เพ่ิมเติม ฉ.1 (ครั้งที่ 1/2563)           จ านวน     9    โครงการ 
              สามารถด าเนินการได้                                              จ านวน     2    โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ 22.22    
                                  - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน  จ านวน    -     โครงการ 
               - ด าเนินการได้             จ านวน     -     โครงการ 
            (คิดเป็นร้อยละ       -     )                                                     
                                                                        
       4.    โครงการที่บรรจุในแผน เพ่ิมเติม ฉ.1 (ครั้งที่ 1/2563 ข้อ22/2)    จ านวน     1    โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้                                                    จ านวน     1    โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  100 
                                     - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน              จ านวน    -     โครงการ 
                  - ด าเนินการได้           จ านวน    -     โครงการ 
           คิดเป็นร้อยละ     -                                                      
       5.    โครงการที่บรรจุในแผน เปลี่ยนแปลง ฉ.2 (ครั้งที่ 2/2563)    จ านวน     7    โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้                                              จ านวน     7     โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  100 
                                     - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน              จ านวน    1     โครงการ 
                  - ด าเนินการได้           จ านวน    1    โครงการ 
           คิดเป็นร้อยละ     100 
                                                                  
                                 รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)+ฉ.1+ฉ.1 (ข้อ22/2) 
         (รวม)       โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   382  โครงการ    

  โครงการที่บรรจุข้อบัญญัติ  จ านวน   118   โครงการ 
     คิดเป็นร้อยละ   31     
 
 
             (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :การด าเนินโครงการ  - 
              (๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วย ระบบ e-plan :รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ปี ๒๕๖3   

  โครงการที่บรรจุในแผน   คีย์ได้ครบ 
     สามารถด าเนินการได้     ระบบเชื่อมต่อรายงานผลไม่ได้บางรายการเงินสะสม 
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           2.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
                2.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
                   ๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการได้   ๕  คะแนนเต็ม 

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

          องค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสในการพัฒนา  คือมีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พ้ืนที่  
ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจาก
จังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   การ
พัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถด าเนินการได้  การจราจรของถนนสายต่าง ๆ มีบางสายติดถนนหลัก มีรถ
เป็นจ านวนมากท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง                                                                                                         

                                                          
               4.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

       องค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ 
คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ  ประชาชนประกอบอาชีพทางการ
เกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  ไม่มีโรงงานโรงงาน
หรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่นท าให้ไม่มีรายได้เสริมหลังจากท าเกษตรกรรม  

         5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการของ อบต. มีดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

-  ขาดแคลนสถานที่
ในการก าจัดขยะ 
-ขยะในครัวเรือนมี
การก าจัดไม่ถูก
สุขลักษณะ  

- ขาดระบบการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
-ก าหนดเวลาการทิ้ง
ขยะมูลฝอย 
-ขยะเพ่ิมข้ึน 

- รณรงค์การคัดแยกขยะ  
- ควรตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายประจ า
ชุมชน 
- จัดตารางการจัดเก็บตามวันเวลา 
-สร้างแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะด้วย
ครัวเรือนและผู้บริโภค  
-ก าหนดเวลาการจัดเก็บให้แล้ว 

๒ โครงการ
ส่งเสริม
การเกษตรที่ดี 

-  เมล็ดพันธ์พืชน้อย 
- พันธ์ไมน้้อย  

-  ประชาชนไม่ได้
รับพันธ์ไม้และและ
เมล็ดพันธ์ ทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน 

- งบประมาณน้อย    
- เมล็ดพันธ์พืชควรให้ครบทุกหมู่บ้าน  
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 

     6.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  
  ปัญหา        -  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
  อุปสรรค      -  ไม่มีตู้ ATM    

                             -  ประชาชนยังต้องการรับเบี้ยเป็นเงินสด 
  ข้อเสนอแนะ   - หาตู้ ATM      -ท าความเข้าในกับประชาชนในพื้นท่ีให้ใช้วิธีโอนเข้าบัญชี 
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      7.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
            ปัญหา     1) โครงการที่บรรจุในแผนฯ มีจ 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 าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เท่านั้น  และเป็นโครงการที่ประเมินแล้วว่าจะด าเนินการใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ จริง  โดยสามารถมีงบประมาณไว้รองรับที่จะด าเนินการจริง ๆ   

          ๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๐              
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งหมด                             
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สรุปโครงการ 
 
 

ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิน่  
(พ.ศ.2561-2565) 

  
    

                                    รายงานผลการติดตามและประเมินผล ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 
 
 

เดือน ธันวาคม  2563  
 
 
 

(เดือน  1 ตุลาคม  2562  -  30 กันยายน 2563)                                                                                                                                                                                                                                                               
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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 ี

                           (เดือน  1 ตุลาคม พ.ศ.2562  –  30 กันยายน พ.ศ.2563) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    
 

1.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)      
   ประจ าปีงบประมาณ 2563  

  
(เดือน  1 ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563) 

 
 

 
โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน    331     โครงการ 
โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ     จ านวน       97     โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

   คิดเป็น     29.31  % 
 

 

- ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน                     จ านวน     8    โครงการ 
- ด าเนินการได้            จ านวน      3    โครงการ 
      คิดเป็น     37.5  % 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพ้ืนฐาน    205  
  

39+3   

ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
                        

80 
  

42  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        
และการท่องเที่ยว 

14 2  

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

12   1 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี และ 
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

20 10  

รวม 331 97 
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                     สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)                                                     ผ.01    
                            

ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.1  พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจร และขนส่ง 

    
 

   

1.  โครงการปรบัปรุง ถนน ลูกรัง. ม.1 แยกบ้านนายประสบ  
คนชม - โนนส้มโฮง 

 80,000     

2. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 1 คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนายไฉน  พรหมสิทธ์ิ – สร้างแซง 

 319,800 1.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 1 คอนกรีตเสรมิ
เหล็กบ้านนายไฉน  พรหมสิทธ์ิ – สร้างแซง 

285,000 280,000 หน้า 69 ข้อ 6   
จ่ายขาด 

3. โครงการขยายไหล่ทางสองข้างทาง ม.1 ถนนหนองนาค า
วังหน้าผา จากปากทางเข้าบ้านสงเปลือยถึงล าห้วยเดื่อ  

 280,000     

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 จากวัดจันทร์ประสิทธ์ิ – 
ศูนย์สัมมาชีพชุมชน 

 1,066,000     

5. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 2 ซอยประชาร่วมใจ จาก
บ้านนางกองมี – สุดซอย 

 25,200     

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2  ซอยบ้านยายพณิ  24,000     
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ม.2  ซอยบ้า ยายกองม ี  27,000     
8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.2  หนองน้ ากิน  - 

บ้านโคกสว่าง 
 6,000,000     

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

 300,000     

10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 ล าห้วยสามพาด- 
ห้วยค าบาก 

 500,000 2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 ล าห้วยสาม
พาด-ห้วยค าบาก 

96,000 96,000 หน้า 71ขอ้ 19   
(โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่) 

11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ม .3 ข้างโรงเรยีน-หนองผึ้ง
โด่        

 150,000 3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ม .3 ข้างโรงเรียน-
หนองผึ้งโด่        

92,000 92,000 จ่ายขาด 

รวม 11 8,772,000                   รวม   3  473,000 468,000  
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              สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                                                     ผ.01 
                     
ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.1  พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจร และขนส่ง 

    
 

   

12. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.3 บ้านเหล่ากล้วย โคก
สว่าง  

 500,000 4.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.3 บ้านเหล่ากล้วย 
โคกสว่าง  

92,000 92,000 หน้า71 ข้อ 
20,21  จ่าย

ขาด 
13. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่ 3   2,700,000     
14. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นรอบนอกหมู่บ้านหมู่ 3    100,000     
15. โครงการซ่อมแซมคันทางล าห้วยสามพาด  ม.3    2,000,000     
16. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ม.3 หล่าหล้วย – หนอง

ผึ้งโด่  
 500,000     

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ม.3 บ้านนายประสาน 
บุญสิทธิ – นายร าพันธ์  ศรีชา  

 561,100 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ม.3 46,600 46,600 ย้ายปี หน้า 
72 ข้อ 27   

18. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นภายในหมู่บ้านบ้าน
เหล่ากล้วย ม.3 ไปล าห้วยสามพาด 

 180,000 6.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน
เหล่ากล้วย ม.3 ไปล าห้วยสามพาด   

96,000 96,000 ย้ายปี หน้า
73 ข้อ 30 
(โอยต้ังจ่าย
รายการใหม)่ 

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

 10,000     

20. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  ม.4    เส้นกลางหนองน้ า
บ้านนางทองเลื่อน บุตตะโยธ ี

 10,000     

21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4  สายข้างวัดโสภนา
รามบ้านโนนขีเ้หล็กและข้างบ้านนางบัวเรียน   ละโคตร 

 174,000 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4  สายข้างวัด     
โสภนารามบา้นโนนขี้เหล็กและข้างบ้านนางบัวเรียน   
ละโคตร 

174,000 174,000 หน้า 73    
ข้อ 36  

รวม  10 6,735,100                                                   รวม   4 408,600   408,600     
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                   สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                                                 ผ.01 
                     
ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา   
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.1  พัฒนาระบบเส้นทาง
คมนาคมเพื่อการสัญจร และขนส่ง 

    
 

   

22. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 เช่ือมต่อต าบลเสอเพลอ-
ต าบลผาสุก เริ่มทางสามแยก  นานางทองใบ    ค าส่ง –  
คลองห้วยน้ าเดื่อ  ตดินานายหนู  ไชยปัญญา       

 150,000     

23. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ม.4 เชื่อมระหว่าง บ้านโนน
ขี้เหล็ก-โนนผาสุก  จากสามแยก หมอว-ีวัดบ้านโนนผาสุก  

 560,000     

24. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 เส้นซอยวัดโสภณาราม  33,600     
25. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 เส้นหน้าบ้านสาคร แสงยศ   33,600     
26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ซอยบ้านนายจันสอง บัว

ชะงัก             
 84,000     

27. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5 บ้านทองอิทร์ – ต าบลทับ
กุง   อ.หนองแสง 

 4,500,000     

28. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังม. 5  - ม.13พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล.อัดแรง สี่แยกถนนเช่ือม ม. 5 กับ ม.13 บ้านทอง
อินทร์ โดยวางท่อ คศล.อัดแรง ช้ัน3 

 1,720,000 8.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังม. 5  - ม.13พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล.อัดแรง สี่แยกถนนเช่ือม ม. 
5 กับ ม.13 บ้านทองอินทร์ โดยวางท่อ คศล.อัด
แรง ช้ัน3 

750,000 634,000 หน้า 75
ข้อ 44  

29. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 5 ภายในหมู่บ้านซอยบา้น
นายฉลอง พันธ์สาง 

 42,000 9.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 5 ภายในหมู่บ้าน
ซอยบ้านนายฉลอง พันธ์สาง 

30,000 30,000 หน้า 75
ข้อ 46     
จ่ายขาด  

30. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 5 ภายในหมู่บ้านซอยบา้น
นายประเวช เหง้าพรหมมินทร ์

 44,800 10.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 5 ภายใน
หมู่บ้านซอยบ้านนายประเวช เหง้าพรหมมินทร ์

43,000 43,000 หน้า 75
ข้อ 44     
จ่ายขาด  

                                                        รวม 9 7,168,000                                                  รวม    3 823,000  707,000   
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                    สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)                                                 ผ.01 
                     
ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา   
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.1  พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจร และขนส่ง 

    
 

   

31. โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง ถนนเช่ือม ม.5,ม.13 
ไปห้วยสามพาด พร้อมวางท่อ 

 450,000     

32. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 5 บ้านนายสี ศรี
จันทรา – ห้วยสามพาด 

 112,000     

33. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.5  นายดวงปี จันทะ
มา – ห้วยสามพาด 

 400,000     

34. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ภายในหมู่บ้าน –          
ห้วยสามพาด  

 240,000     

35. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยโปร่ง หิน เหล็ก ไฟ  
ม.6   

 1,050,000 11.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยโปร่ง หิน เหล็ก 
ไฟ  ม.6   

393,000 393,000 หน้า 76 
ข้อ 54 

(จ่ายขาด) 
36. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 จากหน้าบ้านพ่อ

เหมือน  สุริยะจันทร์ –ไร่ นางสมจิตร อุดชิน   
 1,100,000 12.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 จากหน้าบ้านพ่อ

เหมือน  สุริยะจันทร์ –ไร่ นางสมจิตร  อุดชิน   
380,000 380,000 หน้า 76 

ข้อ 53   
37. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 ข้างวัดบ้านสวน

มอญ ซึ่งต่อจากของเดิม-บ้านนายประวิทย์  ค่ายใส   
 660,000     

38. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านสวนมอญ หมู่ 6 
ไป วัดป่าบ้านสวนมอญ   

 100,000     

39. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.6 
(ช่วงถนนลาดยางสายหนองนาค า – วังหน้าผา ) 

 348,000     

                                                       รวม 9 4,460,000                                            รวม  2 773,000  773,000   
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                     สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                                                 ผ.01 
                     
ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และจ่าย
ขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.1  พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจร และขนส่ง 

    
 

   

40. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7   เส้น รร.มัธยม
เสอเพลอพิทยาคม-บ้านโนนสวรรค์   

 7,500,000 13.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7   เส้น รร.มัธยม   
เสอเพลอพิทยาคม-บ้านโนนสวรรค์   

- 

100,000 100,000 หน้า 77 
ข้อ 63  

    14โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.7   
เส้นบ้านโนนสวรรค์ถึง รร.มัธยมเสอเพลอพิทยาคม    

399,300 399,300 หน้า 78 
ข้อ 67 

(จ่ายขาด) 
41. โครงการก่อสร้างถนน คสล.     ม.7  โนนสวรรค์ – 

บ้านนาด ี
 5,080,800 15.โครงการก่อสร้างถนน คสล.     ม.7  โนนสวรรค์ – 

บ้านนาด ี
50,000 50,000 หน้า 78 

ข้อ 64 
(จ่ายขาด) 

42. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 โรงเรียนเสอเพลอ           2,200,000     
43. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8   บ้านนางทอง

จันทร์  พระพรหม – บ้านนางเข็มทอง  พรหมทา  
 151,200     

44. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8  บ้านนายหมุน  
ศรีระวงษ์ – บ้านนายเบ้าบุญรตัน ์

 64,800     

45. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง    ม.9 เพื่อขนถ่าย
ผลผลติการเกษตร บึงสังข-์หนองหญ้าไทร  

 500,000     

46. โครงการขยายผิวจราจร ม.9    สีแ่ยกนางประเพญ็  
-สี่แยกบ้านนายสมศักดิ์  

 880,000     

                                                        รวม 7  16,376,800                                                   รวม   3 549,300  549,300    
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                     สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                                                 ผ.01 
                     

ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และจ่าย
ขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.1  พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจร และขนส่ง 

    
 

   

47. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9  สี่แยกบ้านนาย
ล าดวน  ดีงูเหลือม – จุดสามแยกเช่ือมต่อ หมู่16   

 880,000     

48. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9  บ้านนายอดุลย์ ผุ
ยโสภา – นายประหยัด       แดงสวา 

 252,000     

49. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9  บ้านนางดาหวัน  
ศรีชัย – ถึงพื้นที่สาธารณะตลาดนดัวันศุกร์   

 660,000     

50. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 เส้นบึงสังข์ –         
ห้วยน้ าฆ้อง 

 900,000     

51. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 เส้นบึงสังข์ – 
หนองหญ้าไทร 

 450,000     

52. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 นานายอนงค์        
เหง้าพรหมมินทร์  - หนองนาเกลีย้ง 

 337,500     

53. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10  จากบ้านนาง
พั้ว – โคกสว่าง 

 1,125,000     

54. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.   ม.10  จากแยกไป
วัดป่าปานอุทิศ 

 180,000     

55. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10  หน้าวัดป่าทอง
ปาน – แยกบ้านโคกสว่าง ต าบลหนองแสง   

 2,200,000     

56. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 เส้นทางจากวดั
สามัคคีศรีสมพร  - ฝ่ายโนนขมิ้นห้วยสามพาด   

 2,860,000 16.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 เส้นทางจากวดั
สามัคคีศรีสมพร  - ฝ่ายโนนขมิ้นห้วยสามพาด   

494,000 494,000 หน้า 81
ข้อ 88 
จ่ายขาด 

                                                        รวม 10  9,844,500                                                  รวม      1 494,000 494,000  
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                   สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                                                 ผ.01 
                     

ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.1  พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจร และขนส่ง 

    
 

   

57. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 11 บ้านน้อยวัง
หน้าผา – หนองแสงจากปากทางเข้าไป 

 36,000     

58. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 ทางไปห้วยเดื่อ
จากบ้านนายพงษ์ประสาน พรหมสิทธ์ิ – ล าห้วย 

 45,000     

59. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12   เส้นรอบบ้าน  
จากทางด า  ถึงท้ายบ้าน บ้านนายธนศักดิ์   

 2,898,500     

60. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12     จากบ้านนาง
กตัญชลี  ชวนละคร  ถึงถนนตัดใหม่   

 198,500 17.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12     จากบ้านนาง
กตัญชลี  ชวนละคร  ถึงถนนตัดใหม่   

172,000 172,000 หน้า 83 ข้อ 
97 จ่ายขาด 

61. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ม.12  จากบ้านนาย
อรรคสิทธ์ิ   ชินจักร  ถึงถนน   

 231,000     

62 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.12   จากบ้านนาย
นาวา  สีเขียว  ถึงบ้านนายกิติศักดิ์     จันทรนา   

 200,000 18.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.12   จากบ้านนาย
นาวา  สีเขียว  ถึงบ้านนายกิติศักดิ์    จันทรนา   

180,000 180,000 หน้า 83    
ข้อ 99 

63 โครงการขยายไหล่ทางข้าง ม.13  จากบ้านนายสุ
รพล  รัตนรองใต้  ถึงบ้านนายประครองศักดิ์  เย็น
สนิท   

 55,000     

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ม.13 ซอยบ้านนายอ า
พร  แพนสมบัติ ถึง บ้านนายชาติ  แพนสมบัติ   

 137,500     

65. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   ม.14  ภายในซอย
เจ็ดพี่น้อง จากบ้านนางพนมพร นาโสม – สนั่น บุตร
จินดา 

 198,000 19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน ม.14 
เส้นจากบ้านนางพนมพร นาโสม – สนั่น บุตรจินดา 

143,000 143,000 หน้า 85  
ข้อ 116     
จ่ายขาด 

                                                              รวม                                            9 9,041,500                                                    รวม    3 495,000 495,000  
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                    สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                                                 ผ.01 
                     

ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.1  พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจร และขนส่ง 

    
 

   

66. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.15   บ้านนายสุรศักดิ์    
จันขันตี – ถนนเลี่ยงหมู่บ้าน   

 95,940 20.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.15   บ้าน           
นายสุรศักดิ์    จันขันตี – ถนนเลีย่งหมู่บ้าน   

95,000 93,000 หน้า 85    
ข้อ 117  

67 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง    ม.16  ทางแยกสี่แจ – 
นานายอาคม  ดีช้อน   

 1,750,000     

68. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ม.16   บ้านนางบังอร  ทา
ศักดิ์ –บ้านนายปั่น พรหมสิทธ์ิ  

 115,000     

69. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง    ม.16   เส้นหน้าบ้านนาย
บุญมี  คุณกันหา  ถึงบ้านนางแดง  สัสด ี  

 15,000     

70. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เส้นจากม.16 ศาลา
ประชาคม – ซอยก านันเลี้ยวขวา ไปถนนคุ้มคชสาร ถึง
บ้านอาจารย์วนิดา  ศรีค าหาญ   

 2,970,000     

71. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.16 ศาลาประชาคม ม.
16  -  บ้านนางดารา บุญหล้า  

 672,000     

72. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.16 จากโค้งบ้านสี่แจ – 
ห้วยน้ าฆ้อง 

 18,000     

73. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.16 จากโค้งบ้านสี่แจ – 
ห้วยน้ าฆ้อง 

 180,000     

74. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.16 ทางแยกไปสี่แจเข้า
ฟาร์มโคนมนายอภิศักดิ์  พรมโท – บ้านนายอรุณ  หัดสิม 

 112,500     

                                                           รวม 9  5,928,440                                               รวม   1 95,000 93,000  
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                  สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                 ผ.01 
                     

ล าดั
บท่ี 

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   
และจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 
2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.1  พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจร และขนส่ง 

    
 

   

75. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.17 บ้านนายสมศักดิ์  – 
ล าห้วยหนองแดง 

 18,000     

76. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.17 จากปากซอยบ้านนาง
กาญจนา อามาตร  – บ้านนายแดง  หัสกัน 

 96,250     

77.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17   จากสามแยกวัด
สุวรรณาราม ถึงบ้านนายบุญล้ า  นวลบุญมา   

 444,000 21.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17   จากสาม
แยกวัดสุวรรณาราม ถึงบ้านนายบญุล้ า  นวล
บุญมา   

335,100 335,100 หน้า 88 
ข้อ 136 
จ่ายขาด 

78. โครงการปรับปรุงถนน ม.17 พร้อมก่อสร้างถนน คสล. 
จากหนองน้ าประปา ไปฝายน้ าล้น   

 300,000     

79. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบบงึสังข์ม.19 ( แยกถนน
สงเปลือย-โคกสว่าง-นานายวิจิตร ฤทธิ์วาปี   

 300,000     

80. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.19 จากศาลาประชาคม 
ม.19  – บ้านนายประยูร  เหง้าพรหม-    มินทร์ 

 224,000     

81. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.19  ตั้งแต่แยกถนน หนอง
นาค า วังหน้าผา  เยื่องกับ อบต.เสอแพลอ – โนนสองร้อย
ไร ่

 270,000 22.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.19  ตั้งแต่แยก
ถนน หนองนาค า วังหน้าผา  เยื่องกับ อบต.
เสอแพลอ – โนนสองร้อยไร ่

300,000 300,000 หน้า 89 
ข้อ 150 
จ่ายขาด 

82. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบงึสังข์ ม.19  จากพ้ืนท่ี
นานายแปลง  ใจอ่อน – นานายวิจิตร ฤทธิ์วาป ี

 40,500     

                                                            รวม 8  1,692,750                                          รวม       2 635,100  635,100    

 
 
 



                                                                                      -56- 
 

                สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 – 2565)                                                 ผ.01 
                     
ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.1  พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจร และขนส่ง 

    
 

   

83. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.19  เส้นไปหนองผักปอด 
จากแยกถนนลาดยางหนองนาค า –  วังหน้าผา ไปถึง
โนน 200 ไร ่

 750,000     

84. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.19 เส้นวัดโนนพระ  
จากบล็อกคอนเวิรด์  ไปถึงสามแยกไปอ าเภอหนองแสง 
และถึงถนนสายหนองนาค า-วังหน้าผา     

 1,000,000     

85. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.19 เส้นไปหนองผักปอด  
จากแยกลาดยางเส้นหนองนาค า-วังหน้าผา ไปจนถึงโนน  
200  ไร่  

 500,000     

86. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.19  รอบบึงสังข์ จากนา
นายแปลง  ใจอ่อน  ถึงนานายวิจิตร  ฤทธ์ิวาปี    

 500,000     

87. โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยางสายหนองนาค า –
วังหน้าผา เสริม Asphaltic Concrete ไหล่ทาง
ถนนลาดยาง 

 16,000,000 23.โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยางสายหนอง
นาค า –วังหน้าผา เสริม Asphaltic Concrete 
ไหล่ทางถนนลาดยาง 

1,431,000 1,425,000 หน้า 91
ข้อ 159 

88. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเสอเพลอ ม.2-  
บ้านโนนสวรรค์  ม.7 เสริม Asphaltic Concrete 

 1,740,000     

89. โครงการจดัซื้อยางมะตอย 
 

 300,000   
 

     

                                                                        รวม 7 20,790,000                                                   รวม     1 1,431,000 1,425,000  
                                                      รวมทั้งสิ้น           89 81,767,590                                   รวมทั้งสิ้น   24 6,177,000 6,048,000  

 



 
                                                                                  -57-                                                                                   
 

                 สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                               ผ.01 
                     

ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และจ่าย
ขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  กลยุทธ์พัฒนาระบบ
ระบายน้ า,พัฒนาระบบไฟฟ้า 

    
 

   

1.  โครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ า พร้อมฝาปดิ ม.1 บ้าน
นางพานลอง  อินทร์สอน – หน้าบ้านนางประสิทธิ  เหง้า
พรหมมินทร์  

 200,000     

2. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปดิ ม.1 
บ้านหมอกุหลาบ  แก้วเจริญ – บ้านนางเพ็ง         

 264,000     

3. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปดิ ม.1 
บ้านนายบุญ  เรื่องบุญหล้า – หน้าโรงเรยีนเก่า  

 576,000     

4. .โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ ม.1
บ้านนางทิภาภรณ์  โคตรบึงแก –บ้านนายประสม คนชม   

 576,000     

5. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.2 จากนาย
สวาท พรหมสิทธ์ิ  – บ้านนางบัวกี  รภากุล 

 875,000 1.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพร้อมฝาปดิ ม.2 จาก
นายสวาท พรหมสิทธ์ิ  – บ้านนางบัวกี  รภากุล 

276,000 276,000 หน้า 94   
ข้อ 11 

    2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน 
ม.2 

442,700 442,700 หน้า 94   
ข้อ 11   
จ่ายขาด 

6. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.3   ถนนทางหลวง
ชนบท    

 525,000 3.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.3   ถนนทางหลวง
ชนบท    

409,000 409,000 หน้า 94   
ข้อ 11   
จ่ายขาด 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. ม.3 จากห้วยค าบาก
เรียบถนนลาดยางหนองนาค า –วังหน้าผา ไป บ้านนาย
ภิณโญ บุญโยรตัน ์

 1,800,000   
 
  

    

                                                                       รวม 7 4,816,000                                                        รวม    3 1,127,700 1,127,700  
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                 สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562                                           ผ.01 
                     

ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  กลยุทธ์พัฒนา
ระบบระบายน้ า,พัฒนาระบบไฟฟ้า 

    
 

   

8. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ ม.5     
บ้านนางสมหมาย –บ้านนายบุญพร้อม  บัวชะงัก 

 672,000 4.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด   
ม.5  บ้านนางสมหมาย –บ้านนายบุญพร้อม  บัว
ชะงัก 

236,900 236,900 หน้า 95   
ข้อ 17 
จ่ายขาด 

9. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ ม.5     
โค้ง รร.บ้านทองอินทร์ – ซุ้มประตู่วัดอัมรินทราราม  

 720,000     

10. โครงการขยายเขตประปาPVC  บ้านทองอินทร์ ม.5     550,000     
11 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า  ม.6    15,000     
12. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.6   พร้อมฝาปดิ ลง

ล าห้วยสามพาด  
 480,000     

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.8  จาก
บ้านนางอมร  สุขเกษม – บ้านนายสมหมาย    ขันธะ
จ านง   

 336,000 5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิ ม.8  
จากบ้านนางอมร  สุขเกษม – บ้านนายสมหมาย    
ขันธะจ านง   

317,000 317,000 หน้า 97
ข้อ 29 
จ่ายขาด 

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.8 ศาลา
ประชาคม-บ้านนางอ านวย  เหล่าสิงห์   

 336,000 6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิ ม.8 
ศาลาประชาคม-บ้านนางอ านวย  เหล่าสิงห์   

316,000 316,000 หน้า 98
ข้อ 30 

15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพรอ้มฝาปิด  ม.8 บ้าน
นางดรุณี สูงแข็ง  -บ้านนางจารวี  ทองนิล   

 324,000     

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพรอ้มฝาปิด  ม.8 บ้าน
นายไสว  จันทะชุม  - บ้านนางสุพรรณ  ศรีดามุย  

 324,000     

17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.8 บ้าน
นางเหรียญ  ศรีโลน – บ้านสิบเอกศิริศักดิ์  ชินบุตร   

 300,000     

                                                           รวม  10 4,057,000                                            รวม      3 869,900 869,900  
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                  สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                ผ.01 
                     
ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  กลยุทธ์พัฒนา
ระบบระบายน้ า,พัฒนาระบบไฟฟ้า 

    
 

   

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพรอ้มฝาปิด  ม.8 บ้าน
นายดอน  สารไีท – บ้านนายสมจติร  มูลตลาด  

 300,000     

19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.8 บ้านครู
ส าราญ  ชูพรหมวงค์ – ที่สาธารณะประโยชน์   

 300,000     

20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.8  หน้าวัด
สุวรรณาราม – บ้านนางอริศรา จนัทร์ตาโชค   

 1,200,000     

21. บ่อพักสี่แยกบ้านนายสมจติรมลูตลาด 1 จดุ ม.8  336,000     
22. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า พร้อมฝาปดิ ม.9 จาก3 

แยก บ้านนายจ าเนียร เหง้าพรหมมินทร์ – ถนนหนองนา
ค า วังหน้าผา 

 240,000     

23. โครงการก่อสร้างร่องระบายม.9 น้ าซอยสรา้งแก้ว    480,000     
24. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าม.9 แยกบ้านนายสมศักดิ์ 

ไป-บ้าน นางเลียน  สอนชา   
 960,000     

25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.9  สี่แยกบ้านนางเลียน  
สอนชา –สู่บึงสังข์   

 960,000     

26. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.9ซอยสร้างแก้วปาก
ซอย – บ้านนายค า กุแซมโชค พรอ้มฝาปิด   (ท้ังสอง
ข้าง)  

 240,000     

27. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า พร้อมฝาปดิ  
ม.9หน้าบา้นนางศรินณา งามรัมย ์– 4 แยก บ้านนาง
เลียม แสนนามวงษ์  

 500,000     

                                                          รวม 10  5,516,000                                                รวม        
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                  สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                ผ.01 
                     

ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และจ่าย
ขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  กลยุทธ์พัฒนา
ระบบระบายน้ า,พัฒนาระบบไฟฟ้า 

    
 

   

28. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า พร้อมฝาปดิ ม.9 จาก
ถนนหนองนาค า-วังหน้าผา – บ้านนายประหยัด แดงสวา  

 434,000     

29. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ม.10  บ้านนาย
วิเชียร ป้องจันดา-บ้านนายอดลุ   ทอกบุญมา 

 1,800,000     

30. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.10 บ้านแม่หนูรัก  
สอนโอก  – บ้านนายอดุล  ทอกบญุมา  

 800,000      

31. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.อดัแรง ช้ัน3พร้อมบ่อพัก 
ม.10  ตรงหน้าบ้าน-นางพรรณภา  ทอกบุญมา  

 70,000 7.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.อัดแรง ช้ัน3พร้อมบ่อ
พัก ม.10  ตรงหน้าบ้าน-นางพรรณภา  ทอกบุญมา 

70000 
 

69,700 หน้า 101
ข้อ 47 

32. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.11 จากศาลา
ประชาคม   – บ้านนายสมาน จันทร์เทาว ์

 1,650,000     

33. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.11 จากบ้านนางทอง
ใบ เฉลิมแสน – บ้านนางสุภาพร  ภูมิพรรณา 

 1,650,000     

34. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.11บริเวณสวนยางนาง
มะลิวัน วัตนะพันธ์ุ  – บ้านนายเสง็  พิมพากุล  

 1,600,000     

35. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.11ถนนสาย อุดร – 
หนองแสงผ่านบ้านวังหน้าผา 

 750,000     

36. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.11 นางประเสริฐ อุทัย  
– บ้านนางสุภาพ ภูมิพรรณา 

 1,150,000     

                                                          รวม 9 9,904,000                                                    รวม       1 70,000 69,700  
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   
และจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 
2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย
จริง 

 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  กลยุทธ์พัฒนาระบบ
ระบายน้ า,พัฒนาระบบไฟฟ้า 

    
 

   

37. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.11จากหน้า
บ้าน นางทองใบ  เฉลิมแสน  ไปจนถึงคลองชลประทาน   

 1,800,000 8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิ  
ม.11จากหน้าบ้าน นางทองใบ  เฉลิมแสน  
ไปจนถึงคลองชลประทาน   

497,700 497,700 หน้า 103
ข้อ 57  
จ่ายขาด 

38. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.11 จากบ้าน
นายอุบล  หินโง่ม  ไปจนถึงคลองชลประทาน   

 1,800,000 9.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพร้อมฝาปดิ  
ม.11 จากบ้านนายอุบล  หินโง่ม  ไปจนถึง
คลองชลประทาน   

79,000 69,600 หน้า 103
ข้อ 58 

39. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด  ม.11จากบ้าน 
นางพรทิพย์  สุวรรณมาลี   ไปจนถึงบ้านนางสุภาพ    ภูมิ
พรรณนา  

 1,500,000     

40. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.11 จากบ้าน
นายอุบล  หินโง่ม  ไปจนถึงคลองชลประทาน   

 1,800,000     

41. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.11 จากบ้าน 
นางส าเนียง  หงส์แสน  ไปจนถึงบ้าน นางจุลีพร  พิมพากุล    

 1,800,000     

42. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด  ม.11 จาก
ศาลาประชาคม ม.11  ไปจนถึงบา้นนายสมาน จันทร์เทา  

 2,400,000     

43. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด  ม.11 จากบ้าน 
นางทองใบ  เฉลิมแสน ไปจนถึงคลองชลประทาน    

 900,000     

44 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.11 จากบ้าน 
นางบานเย็น  จังพล ไปจนถึงคลองชลประทาน   

 660,000     

45 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคสล.พร้อมฝาปิด ม12 จาก
บ้านนายวุฒิไกร โคกค้อ ถึงที่ดินนายบุญหลาย ทองสิงห์   

 448,800 10.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.พร้อม
ฝาปิด ภายในหมู่บ้าน ม12 

329,000 329,000 หน้า 104 
ข้อ 68  
จ่ายขาด 

                                                                         รวม 8 13,108,800                                      รวม          3 905,700 896,300  
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   
และจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 
2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  กลยุทธ์พัฒนาระบบ
ระบายน้ า,พัฒนาระบบไฟฟ้า 

    
 

   

45. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ม.13 จากสี่แยกไป
โนนสูง ถึงบ้านนางพิสมัย  อุปฮาด   

 672,000     

46. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  ม.13 นายทองค า เสนา
ราช – บ้านนางเกสร  ด าแดง   

 500,000     

47. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า   ม.13 
  จากบ้านนางเกตุ อนุวงศา – สี่แยกทางไปบ้านโนนสูง 

 375,000 11.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า   ม.13 
  จากบ้านนางเกตุ อนุวงศา – สี่แยกทางไปบ้าน 

โนนสูง 

177,000 177,000 หน้า 105 ข้อ 
71  จ่ายขาด 

48. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.14 จากบ้านนางบุญมา 
กุมภัณฑ์ – ปากซอย   

 240,000 12.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.14 จาก
บ้านนางบุญมา กุมภณัฑ์ – ปากซอย   

74,900 74,900 หน้า 105 ข้อ 
72  จ่ายขาด 

49. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.14 จากบ้าน
นายสุพจน์ สุขรมย์  ถึงบ้านนายประสพ มลิวงษ์ 

 720,000 13.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  พร้อมฝาปิด  
ม.14 จากบ้านนายสุพจน์  สุขรมย์  ถึงบ้านนาย
ประสพ   มะลิวงษ ์

480,000 480,000 หน้า 105ข้อ 
73 

50. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.15  จากบ้าน
นางหนู เขตบุญเรือง ถึงบ้านนายชู แก้วอุดม 

 480,000     

51. โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ า พร้อมฝาปดิ ม.15  
จากบ้านนางทองใบ  จันค าพา ถึงบ้านนางบาง มานะศิลป ์

 48,000     

52. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า พร้อมฝาปดิ ม.17 จากบ้าน
นายวิเชียร เสรีรักษ์ – ล าห้วย  หนองแดง 

 2,000,000     

                                                           รวม 8  5,035,000                                                รวม     3 731,900 731,900  
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   
และจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 
2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย
จริง 

 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  กลยุทธ์พัฒนาระบบ
ระบายน้ า,พัฒนาระบบไฟฟ้า 

    
 

   

53. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.18 จากหน้า
บ้าน นางธนดุล  นาชัย ถึงหน้าบ้านนางกุหลาบ มาตร
ประสงค ์(ถนนกลางหมู่บ้าน)  

 350,400     

54. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด  ม.18 จากหน้า
บ้านนางกุหลาบ  มาตรประสงค์ ถึงหน้าบ้าน      นายเลิศ     
สายสิงห์ (ซอย)   

 292,800     

55. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด  ม.18 จาก
ศาลาประชาคม ม. 11 ถึงสี่แยก หน้าบ้าน  นายลือชัย บุญ
ทองล้วน   

 240,000     

56.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพร้อมฝาปดิ  ม.18 จาก
หน้าบ้านนายอานนท์  หาชะนนท์ ถึงหน้าบ้าน  นางอ่อน    
สอนสระ   

 357,600     

57. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด  ม.18 จากหน้า
บ้านนายจันทร์เที่ยง  หงส์แสน  ถึงหน้าบ้าน     นายหนู   
วรรณวงศ ์   

 240,000     

58.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพร้อมฝาปดิ  ม.18 จากข้าง
บ้านนายหนู วรรณวงศ์ ถึง คลองชลประทาน  

 732,000     

59 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.18  จากข้าง
บ้านนางอ่อน  สอนสระ ถึง คลองชลประทาน 

 732,000     

60. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิด ม.18   จากสี่
แยกบ้านนางบัว  รัตนวงศ์ ถึง สี่แยก บ้านนายลือชัย   บุญ
ทองล้วน  

 350,400 14.โครงการรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
ภายในหมู่บ้านวังหน้าผา ม18 

357,000 357,000 หน้า 108 ข้อ 
89 จ่ายขาด 

                                                           รวม    8  3,295,200                                            รวม    1 357,000 357,000  
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               สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563                                                 ผ.01 
                     

ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   
และจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 
2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  กลยุทธ์พัฒนาระบบ
ระบายน้ า,พัฒนาระบบไฟฟ้า 

    
 

   

61. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพรอ้มฝาปิดม.18   จากหน้า
บ้านนางทิพย์วรรณ  ต้นสาย ถึงสีแ่ยกข้างบ้านนายสุด   ท าทอง  

 350,400     

62.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพร้อมฝาปดิม.18    จากข้าง
บ้านนายอานนท์  หาชะนนท์  ถึงหน้าบ้าน  นางไข  พรหมทา  

 300,000     

63.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพร้อมฝาปดิ ม.18  จากข้าง
บ้านนางธนดุล นาชัย  ถึงบ้าน  นายพันธ์  สิงหาบุตร  

 328,800     

64. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.  ม.19 พร้อมฝาปดิ  หมู่ท่ี
19   ต่อจากร่องระบายน้ าบ้านนายเขียว  เทินสะเกษ  ไปถึงล า
ห้วยเดื่อ   

 900,000     

65. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ม.19  พร้อมฝาปดิ  หมู่ท่ี
19   จากบ้านเลขท่ี 71  นายสม  ไปถึงล าห้วยเดื่อ   

 720,000     

66. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ม.19  พร้อมฝาปดิ   จาก
บ้านเลขท่ี 14  ถึงบึงสังข์  

 960,000     

67. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  พร้อมฝาปดิ ม.19 จากบ้าน
นางอุดม โคตรบุตร   – บึงสังข์ 

 750,000     

68. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  พร้อมฝาปดิ ม.19 จากบ้าน
เพิ่ม สุวรรณะ  – ถนนหนองนาค าวังหน้าผา 

 625,000     

 69. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  พร้อมฝาปดิ ม.19 จากทาง
แยก ม.19  – ล าห้วยเดื่อ 

 375,000     

                                                                      รวม  9 5,309,200            
                                                             รวมทั้งสิ้น  69 51,041,200                            รวมทั้งสิ้น  14 4,062,200 4,052,500  
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   
และจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 
2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.3  กลยุทธ์พัฒนาระบบ
ไฟฟ้า 

    
 

   

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือน ม.2 ซอยสมประสงค์บ้าน
นางพิศ 

 15,000     

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.3  เหล่ากล้วย – 
โคกสว่าง 

 750,000     

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.3 ซอยบ้านนางสุข   ศรีพรม    60,000     
4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ม.3ภายในโรงเรียน บ้านเหล่า

กล้วยโนนศรีสมพร   
 800,000     

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้า  แรงต่ า ม.3ไป เมรุ  บ้านเหล่ากล้วย   37,500     
6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.3 บ้านนายบรรจง ก้อนค า – 

แยกบ้านเหลา่กล้วย-โคกสว่าง   
 187,500     

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.4  วัดบ้านโนนข้ีเหล็ก เชื่อมต่อบ้าน
หนองนาค า 

 90,000     

8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ม.6  บ้านสวน
มอญ – หนองหว้า 

 750,000     

9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เสน้รอบหมู่บ้าน ม. 7   450,000     
10. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ม.10  บ้านนางหนูปี  พรม

เอี่ยม – บ้านนายสมหมาย บัวศรี  
 37,500     

11. ไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน ม.10 จากบ้านนายสุธรรม โคตรสี
ดา –บ้านนายสมหมาย บัวส ี

 50,000     

12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ม.10  บ้านนางหนูปี  พรม
เอี่ยม – บ้านนายสมหมาย บัวศรี  

 37,500     

                                                                             รวม 12 3,265,000           
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตาม
ข้อบัญญัติ   และจ่ายขาดเงิน
สะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย
จริง 

 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.3  กลยุทธ์พัฒนาระบบไฟฟ้า 

    
 

   

13. โครงการขยายเขต/ปรับปรุงซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ   
ม.12 

 150,000     

14. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน ม. 12  75,000     
15. โครงการขยายเขต/ปรับปรุงซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ    ม.12  75,000     
16. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม. 14 จากบ้านนางสุพจน์ สุขรมย์ – บ้านนายประสพ 

มะลิวงษ ์
 120,000     

17. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  ม.15  บ้านนายเดช  ร่มขาว และบ้านนายสนิท  บุญคุ้ม   30,000     
18. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม. 16 จากทางโค้งบ้านสี่แจ –ห้วยน้ าฆ้อง   375,000     
19. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ม. 16 ทางแยกบ้านนายอภิศักดิ์ พรมโท – 

บ้านนายสมาน หัดสมิ 
 75,000     

20. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม. 17 จากถนนเชื่อมต าบลบ้านนางไสว ประโคน
ชัย – บ้านบ้านหนองหว้า ต.ทับกุง  

 100,000     

21. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.17 ( บ้านทองอินทร์ – บ้านโคกศรีร าราญ )  100,000     
22. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม. 18 บ้านนาย

ชวนคูหานา – บ้านนายไทย ทองสุข 
 75,000     

23. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  ม. 19   75,000     
24. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  ม.19 ภายในหมู่บ้าน   75,000     
25. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ม.19  ทางแยกไปบ้านโคกสว่าง ต.

หนองแสง 
 506,250     

                                                                         รวม  13 1,831,250           
                                                                         รวมทั้งสิ้น 25 5,096,250     
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   
และจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 
2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4   กลยุทธ์   พัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเกษตรกรรม 

     
 

   

1. โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ าล าห้วยเดื่อ ม.1  
 1)นานายน้อย  หาพรม 
 2) นานายกฤษณะ  แก้วเจริญ 

 200,000     

2. โครงการขุดลอกหนองอีเชียง ม.2  1,700,000     
3. โครงการขุดลอกหนองหลม่   ม.2    1,700,000     
4. โครงการขุดคลองส่งน้ า.2 จากหนองน้ ากิน-หนอง      

เสอเพลอ  
 2,000,000 1.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า จากหนองน้ า

กินไปหนองเสอเพลอ ม.2 
67,000 67,000 หน้า 120ข้อ 4  

จ่ายขาด 
5. โครงการขยายเขตประปา PVC  บ้านทองอินทร์ ม.5     550,000     
6. โครงการขุดลอกล าห้วย ม.6 ห้วยค าบากพร้อมท าฝายน้ า

ล้นฝายค าบาก 
 1,000,000     

7. โครงการก่อสร้างถังน้ าประปา  ม.6  6,000,000     
8. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้น  บ้านสวนมอญ ม.6   3,500,000     
9. โครงการวางท่อส่งน้ า ม.7 ล าห้วยสามพาด – หนอง

น้ าประปา (หนองขี้ผุ)  
 7,000,000     

10. โครงการขุดลอกหนองขี้ผุ ม.7 ขุดคันสระบ่อพื้นที่ขุด
เฉพาะคันสระบ้านโนนสวรรค์  

 250,000 2.โครงการขุดลอกหนองขี้ผุ ม.7 ขุดคันสระ
บ่อพื้นที่ขุดเฉพาะคันสระบ้านโนนสวรรค์  

50,000 48,500 หน้า 122 ข้อ 
15  จ่ายขาด 

11. โครงการก่อสร้างคันสระ คสล.  ม.7 รอบหนองน้ าประปา
เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์   

 1,000,000     

12. บล็อกคอนเวิรส์ ล าห้วยน้ าฆ้อง ม.9  500,000     
13. โครงการการก่อสรา้งบ่อบาดาล /หอถัง ม.10 

 ศาลากลางบ้านโนนศรสีมพร    
 500,000     

  รวม 13  25,900,000                           รวม         2 117,000 115,500  
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4   กลยุทธ์   
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและ
เกษตรกรรม 

     
 

   

14. โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด   ม.13 ระหว่าง
พื้นที่นาของนายสุนทร  ลีนาท  กับนายประสิทธ์ิ  
ชนะบุญ  (ล าห้วยหนองแดง )  

 400,000     

15. โครงการขุดลอกห้วยผักขา ม.10   500,000     
16. โครงการซ่อมแซมบ ารุงและปรับปรุงประปา   ม.11  300,000     
17. โครงการขุดลอกหนองนาค า  ม.14  100,000     
18. โครงการปรับปรุง/ขยายสระน้ าสาธารณะประโยชน์  

ม.17   
 200,000     

19. โครงการติดตั้งปั้มสูบน้ าแบบจุม่พร้อมวางท่อสูบน้ า 
และว่างท่อสูบน้ าจากบ่อบาดาลไปหอถังสูงระบบ
ประปา หมู่บา้น  ม.17  

 100,000     

20. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.17  1,000,000     
21. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลใต้ผิวน้ า ม.18  500,000     
22. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น   ม. 18  700,000     
23. โครงการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ า ม.19 ล าห้วยหลุบ

ปูน 
 800,000     

  รวม  10 4,600,000       
                                              รวมทั้งสิ้น 23 30,500,000                     รวมทั้งสิ้น       2 117,000 115,500  
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่  2.1  กลยุทธ์ส่งเสริม
สนับสนุนด้านสังคมที่ดี และมีคุณภาพ 

    
 

   

1. โครงการสวัสดิการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ม.1-19    14,911,200 1.โครงการสวสัดิการเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ ม.1-19   14,911,200+ 
678,000 

15,511,700 หน้า 126
ข้อ 1 

2. โครงการสวัสดิการเบีย้ยังชีพผู้พิการ  ม.1-19  5,193,600 2.โครงการสวสัดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ม.1-19 5,193,600 4,645,600 หน้า 126
ข้อ 2 

3. โครงการสวัสดิการเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ม.1-19  33,600 3.โครงการสวสัดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       
ม.1-19 

33600+ 
73,400 

102,000 หน้า 126
ข้อ 3 

4. สมทบโครงการกลุม่สวสัดิการชุมชน(ออมวันละ
บาท) 

 109,500 4.สมทบโครงการกลุ่มสวัสดิการชุมชน(ออมวันละ
บาท) 

109,500 109,500 หน้า 126
ข้อ 4 

5. โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิม่ศักยภาพกลุ่มอาชีพ
ในต าบล 

 100,000     

6. โครงการเพิม่ศักยภาพสตรีในเขตต าบล  100,000     
7. โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหผู้้สงูอายุ

ผู้ด้อยโอกาส 
 100,000        

8. โครงการจดัสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ 

 50,000     

9. โครงการเยาวชนต าบลเสอเพลอหา่งไกลยาเสพตดิ  50,000     
10. โครงการจดัตั้งศูนย์ถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปญัญา  200,000        
11. โครงการอบรมจัดท าแผนชุมชน  30,000     
12. โครงการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการได้มีงานท า  30,000     
13. โครงการอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน  200,000     

รวมทั้งสิ้น 13  21,107,900                                 รวมทั้งสิ้น   4 20,999,300  20,368,800   
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที ่ 2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สาธารณสุขและการมีอนามยัที่ด ี

    
 

   

1. อุดหนุนโครงการพระราชด าริ (ดา้นสาธารณสุข)  380,000 1.อุดหนุนโครงการพระราชด าริ (ด้านสาธารณสุข) 380,000 380,000 หน้า 128ข้อ 1 
2. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม

พระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรสีวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี    

 100,000 2.โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราช
นาร ี    

40,000 24,180 หน้า 128ข้อ 2 

3. โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหาโรคระบาด  100,000 3.โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหาโรคระบาด 60,000 53,800 หน้า 128ข้อ 3 
4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและอุดหนุน

งานหลักประกันสุขภาพ  (สปสช.) / พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 
 200,000 4.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสขุภาพท้องถิ่นและ

อุดหนุนงานหลักประกันสุขภาพ  (สปสช.) / พื้นที่
ต าบลเสอเพลอ 

270,000 270,000 หน้า 128ข้อ 4 

5. โครงการจดัซื้อยาวัคซีนเวชภัณฑ์ สารเคมีหรือเคมภีัณฑ ์  100,000 5.โครงการจัดซื้อยาวัคซีนเวชภณัฑ์ สารเคมีหรือ
เคมีภณัฑ ์

10,000 99,600 หน้า 128ข้อ 5 

6. โครงการรณรงค์การเดินและการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน  

 5,000       

7. โครงการจดัหาสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอย  240,000 6.โครงการจัดหาสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 240,000  153,715  หน้า 129ข้อ 7 
8. โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะ   20,000     
9. โครงการเสอเพลอเมืองสะอาด  50,000     

10. โครงการอบรมให้ความรู้การใช้น้ าอย่างประหยดั การ
จัดการน้ าเสีย บ าบดัน้ าเสียของครวัเรือน 

 15,000        

11. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเอดส ์  15,000     
12. โครงการอบรมให้ความรู้ ประชาชน ในการดูแลสุขภาพให้

ปลอดภัยทีด่ีในสภาวะปัจจุบัน 
 15,000     

13. โครงการอบรมลดภาวะโรคร้อน  15,000     
รวมท้ังสิ้น  13  1,255,000                                   รวมท้ังสิ้น      6 1,000,000  981,295   



                                                                                    -71- 
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที ่ 2.3  กลยุทธ์ส่งเสรมิสนับสนุน
ด้านการจัดการศึกษา 

    
 

   

1. โครงการจดัหาอาหารเสริม(นม)ในโรงเรียน จ านวน 5 
แห่ง 

 1,309,531 1.โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ในโรงเรียน 
จ านวน 5 แห่ง 

1,283,853 1,178,714 หน้า 130  
ข้อ 1   

2. โครงการจดัหาอาหารเสริม(นม)ในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 383,240 2.โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

383,240  หน้า 130 
ข้อ 1  

3. โครงการจดัหาอาหารกลางวันในโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลเสอเพลอ 

 2,680,000 3.โครงการจัดหาอาหารกลางวันในโรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 

2,680,000 2,566,120 หน้า 130 
ข้อ 1 

 4. โครงการจดัหาอาหารกลางวันในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  980,000 4.โครงการจัดหาอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

980,000 879,700 หน้า 130  
ข้อ 4  

5. โครงการจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 340,000 5.โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

340,000 340,000 หน้า 130   
ข้อ 5  

6. โครงการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรยีน นักศึกษาให้มีรายได้ 
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  

 30,000 6.โครงการส่งเสรมิช่วยเหลือนักเรยีน นักศึกษาให้มี
รายได้ ช่วงปิดภาคเรียนฤดรู้อน  

30,000 27,200 หน้า 131   
ข้อ 6  

7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 120,000           

8. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพฒันาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  

 50,000 7.โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐส าหรับเด็กปฐมวยั 

50,000  50,000  หน้า 131  
ข้อ 7  

9. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเด็ก
อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย( ค่า
หนังสือเรียน ) 

 15,600 8.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดใหม่สงเปลือย( ค่าหนังสือเรียน ) 

15,600 13,000 หน้า 131  
ข้อ 9 

10. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเด็ก
อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ( ค่า
หนังสือเรียน ) 

 7,400 9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศิริชัยเจริญ( ค่าหนังสือเรียน ) 

7,400 5,200  หน้า 131  
ข้อ 10 

รวม 10  5,915,771                                รวม    9 5,770,093  5,059,934  
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และจ่าย
ขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย
จริง 

 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที ่ 2.3  กลยุทธ์ส่งเสรมิ
สนับสนุนด้านการจัดการศกึษา 

    
 

   

11. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านโคกศรสี าราญ
( ค่าหนังสือเรียน ) 

 5,200 10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านโคกศรี
ส าราญ (ค่าหนังสือเรียน ) 

5,200 3,600 หน้า 131  
ข้อ 11 

12. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านทองอินทร์( 
ค่าหนังสือเรยีน ) 

 11,600 11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านทองอินทร์   
(ค่าหนังสือเรียน ) 

11,600 9,000 หน้า 132  
ข้อ 12 

13. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เด็กวัดใหมส่งเปลือย( ค่าอุปกรณก์ารเรยีน ) 

 15,600 12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เด็กวัดใหมส่งเปลือย (ค่าอุปกรณก์ารเรยีน ) 

15,600 13000 หน้า 132  
ข้อ 13 

14. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เด็กวัดศริิชัยเจรญิ( ค่าอุปกรณ์การเรียน ) 

 7,400 13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เด็กวัดศริิชัยเจรญิ  ค่าอุปกรณ์การเรียน ) 

7,400 5200 หน้า 132  
ข้อ 14 

15. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เด็กบ้านโคกศรีส าราญ( ค่าอุปกรณ์การเรียน ) 

 5,200 14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เด็กบ้านโคกศรีส าราญ (ค่าอุปกรณ์การเรียน ) 

5,200 3600 หน้า 132 
 ข้อ 15 

16. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เด็กบ้านทองอินทร์( ค่าอุปกรณ์การเรียน ) 

 11,600 15.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เด็กบ้านทองอินทร์ (ค่าอุปกรณ์การเรียน ) 

11,600 9000 หน้า 132 
 ข้อ 16 

17. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหมส่งเปลือย( คา่เครื่องแบบ
นักเรียน) 

 23,400 16.โครงการค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหมส่งเปลือย (คา่เครื่องแบบ
นักเรียน) 

23,400 19500 หน้า 132  
ข้อ 17 

18. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจรญิ( ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

 11,100 17.โครงการค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจรญิ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

11,100 7800 หน้า 132 
ข้อ 18 

รวม  8  91,100                                             รวม         8  91,100  70,700   
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ล าดับที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที ่ 2.3  กลยุทธ์ส่งเสรมิสนับสนุนด้าน
การจัดการศึกษา 

    
 

   

19. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคกศรสี าราญ( ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

 7,800 18.โครงการค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ 
(ค่าเครื่องแบบนักเรยีน) 

7,800 5400  หน้า 133  
ข้อ 19 

20. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทองอินทร์( ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

 17,400 19.โครงการค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์  
(ค่าเครื่องแบบนักเรยีน) 

17,400 13500 หน้า 133  
ข้อ 20 

21. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดใหมส่งเปลือย( ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 

 33,540     

22. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศริิชัยเจริญ( ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรยีน ) 

 15,910      

23. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคกศรสี าราญ( ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 

 11,180      

24. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทองอินทร์( ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรยีน ) 

 24,940      

25. อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ต าบล
เป็นฐาน   ( เสอเพลอโมเดล ) 

 50,000 20..อดุหนุนโครงการจดัการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม โดยใช้ต าบลเป็นฐาน   (เสอเพลอโมเดล) 

50,000 40,000 หน้า 134
ข้อ 25 

26. อุดหนุนโครงการส่งเสริมกจิกรรมโครงการโรงเรียนใน
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ ฯ    

 30,000     

27. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเข้าคา่ยลูกเสือ – เนตรนาร ี  20,000 21.อดุหนุนโครงการจัดกจิกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
– เนตรนาร ี

20,000 20,000 หน้า 134
ข้อ 27 

28. อุดหนุนโครงการค่ายเยาวชนอบรมวินัยคุณธรรมจริยธรรม  30,000 22.อดุหนุนโครงการค่ายเยาวชนอบรมวินัย
คุณธรรมจริยธรรม 

30,000 30,000 หน้า 134
ข้อ 28 

                                                            รวม   10 240,770  รวม 5  125,200   108,900   
รวมทั้งสิ้น    28 6,247,641   รวมทั้งสิ้น 22  5,986,393   5,239,534   

 - 
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที ่ 2.4 กลยุทธ์ส่งเสรมิ
สนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    
 

   

1. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง  100,000 1.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 100,000 7,190 หน้า 135
ข้อ 1 

2. โครงการลานบุญ ลานธรรม  40,000     
3. อุดหนุนโครงการประเพณสีงกรานต์รดน้ าด าหัว

ผู้สูงอาย ุ
 100,000     

4. อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  30,000     
5. อดหนุนโครงการประเพณีแหเ่ทียนพรรษา  95,000     
6. อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ  60,000     

7. อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณสีวดมนต์
ท านองสารภัญญะ 

 50,000  2.อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสวด
มนต์ท านองสารภัญญะ 

50,000  50,000  หน้า 136
ข้อ 1 

8. อุดหนุนโครงการ/สนับสนุนการจดังานรัฐพิธีในวัน
ส าคัญของชาต ิ

 10,000 3.อุดหนุนโครงการ/สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีในวัน
ส าคัญของชาต ิ

10,000 10,000 หน้า 136
ข้อ 8 

9. อุดหนุนโครงการขบวนแห่ในงานประเพณ ีประจ าปีทุ่ง
ศรีเมืองอุดรธาน ี

 20,000 4.อุดหนุนโครงการขบวนแห่ในงานประเพณ ีประจ าปี
ทุ่งศรีเมืองอุดรธาน ี

20,000 20,000 หน้า 136
ข้อ 9 

10. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเสอเพลอ  20,000 5.อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุม่โรงเรียนเสอเพลอ 20,000  20,000  หน้า 136
ข้อ 10 

11. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณสีืบสานต านานอ าเภอ
กุมภวาป ี

 50,000     

รวมท้ังสิ้น 11  575,000  รวมท้ังสิ้น 5  200,000   107,190    
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 
2563  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   
และจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 
2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่  2.5  กลยุทธ์
ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ 

    
 

   

1. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา แบบ คสล. ม.8  240,000     
2. โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.10  , ม.2  ,  ม.11  

   ม.19 
 9,000,000     

3. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา แบบ คสล. ม.2  300,000     
4. โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.8  2,250,000     
5. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา คสล. ม.18  1,990,000     
6. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเยาวชนต้านยา

เสพติด 
 150,000        

รวมท้ังสิ้น 6   13,930,000  รวมท้ังสิ้น        
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที ่ 2.6  กลยุทธ์ส่งเสรมิสนับสนุน
ชุมชนเข้มแข้งปลอดยาเสพติด และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

    
 

   

1. โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  50,000     
2. โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพตดิ  200,000     
3. โครงการจดัเวรยามเฝ้าระวังยาเสพติด  60,000     
4. โครงการส่งเสริมการมีสายตรวจต าบล/สายตรวจ

เยาวชน/อปพร./ต ารวจบ้าน/ผู้น าชุมชน 
 200,000        

5. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติการตามกฎหมายในการจัด
ระเบียบสังคมและกฎหมายอื่นๆ 

 100,000     

6. โครงการเฝ้าระวังภัยเพื่อป้องกันและอุบัตเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต ์

 200,000 1.โครงการเฝ้าระวังภัยเพื่อป้องกันและอุบัตเิหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต ์

200,000 97,576 หน้า 139   
ข้อ 6  

7. โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภาวะเดือดร้อน/
ภัยพิบัติ/ผู้ประสบอุบตัิเหตุฯลฯ 

 500,000 2.โครงการช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภาวะ
เดือดร้อน/ภัยพิบัติ/ผู้ประสบอุบัตเิหตุฯลฯ 

33,000 33,000 หน้า 139
ข้อ 7  

8. โครงการส่งเสริมสนับสนุน หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย  324,000 3.โครงการส่งเสรมิสนับสนุน หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย 324,000 297,000  หน้า 139
ข้อ 8  

9. โครงการกิจกรรมต่างๆ/ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.  150,000     
10. อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการการร่วมในการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนของ อปท. ระดับ อ าเภอกุมภวาป ี
 25,000 4.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความ

ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับ อ าเภอ    
กุมภวาป ี

25,000 25,000 หน้า 139
ข้อ 10  

11. ซ่อมแซมรถบรรทุก  500,000 5.ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 500,000 498,941 หน้า 139
ข้อ 11  

รวมท้ังสิ้น 11 2,309,000   รวมท้ังสิ้น 5  1,082,000  951,517   
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563            
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ในแผน ฯ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และจ่าย
ขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  3. ด้านส่งเสริมเศรษฐกจิ การลงทุน  พาณิช
ยกรรม และการท่องเท่ียว        
แนวทางการพัฒนาที ่ 3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุน
หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง และ การมีอาชีพของ
ประชาชน 

    
 

   

1. โครงการส่งเสริม/สนับสนุน/แหล่งการเรยีนรู้ ผาแดงนางไอ ่  50,000     
2. โครงการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร  250,000     
3. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี  150,000     
4. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์  100,000     
5. โครงการส่งเสริมการผลิตปศสุัตว ์  100,000     
6. โครงการส่งเสริมการผลิตประมง  100,000     
7. โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ  150,000 1.โครงการส่งเสรมิโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชด าร ิ
100,000 48,332 หน้า 141

ข้อ 7 
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP  100,000     
9. โครงการส่งเสริมการเกษตรที่ด ี  100,000 2.โครงการส่งเสรมิการเกษตรที่ด ี 30,000 29,525 หน้า 141

ข้อ 9  
10. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยสามพาด-ห้วยค าบาก ม.3         

( LSEP ) 
 800,000     

11. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล.เพื่อการเกษตร ม.7              
( LSEP ) 

 6,000,000     

12. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น (ขนาดใหญ่) ม.15 ( LSEP )  800,000     
13. โครงการปล่อยปลา หนองบ้านสวนมอญ ม. 6  100,000     
14. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  100,000     

รวมท้ังสิ้น  14 8,900,000                                รวมท้ังสิ้น       2 130,000 77,857  
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ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
2563 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ในแผน ฯ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และจ่าย
ขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  4 การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่  4.1 กลยุทธ์ด้านการ
ปรับปรุงและบ ารุงรักษา 

    
 

   

1. โครงการรณรงค์เพื่อการรักษาทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

 200,000     

2. โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 15,000     

3. โครงการชุมชนสะอาด  บ้านเมืองน่าอยู่  ภูมิทัศน์น่า
มอง 

 20,000 1.โครงการชุมชนสะอาด  บ้านเมอืงน่าอยู่  ภูมิทัศน์น่ามอง 20,000 14,100 หน้า 142  
ข้อ 3 

4. โครงการอุดหนุน/ส่งเสริม/สนับสนุน อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้/ป่าชุมชน/ ดินและน้ า ฯลฯ 

 75,000     

5. โครงการปลูกป่ารอบหนองน้ ากิน  ม.2  200,000     
6. โครงการก่อสร้างรั้วก าแพง ม.17  หนองน้ าประปา

หมู่บ้าน- 
 1,250,000     

7. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รอบประปาบ้านวังหน้าผา 
ม.18 

 500,000     

8. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สองข้างทางภายใน
หมู่บ้าน  ม.1 

 1,000,000     

9. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รอบหนองน้ า  ม.11  1,000,000     
10. โครงการก่อสร้างศาลปู่ย่า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ม.17 
 500,000     

11. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รอบหนองน้ าพ้ืนท่ี  บ้าน
โนนสวรรค์ ม.7 

 300,000     

รวมท้ังสิ้น 11  5,060,000                                         รวมท้ังสิ้น       1 20,000 14,100  
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ล าดับที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563  ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และจ่ายขาดเงิน
สะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์  5 การบริหารการจดัการบ้านเมืองที่ดี 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ        
แนวทางการพัฒนาที ่ 5.1  กลยุทธ์การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      

1. โครงการอบรมสมัมนาและทัศนศกึษาดูงาน เพื่อเพ่ิมประ
สิทฺธิภาพการบริหารจัดการและพฒันาเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  

 500,000 
 

1.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทฺธิภาพการบริหารจดัการและพัฒนาเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น  

400,000  395,000   หน้า 145
ข้อ 1 

2. โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  30,000 2.โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

20,000 3,750  หน้า 145
ข้อ 2 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น  700,000     
4. โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิราลงกรณ์พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว   ร.10 

 20,000        

5. โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ์  30,000  3.โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ์ 20,000  7,080  หน้า 146
ข้อ 5 

6. โครงการกีฬาปรองดองสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน  50,000        
7. โครงการส ารวจและปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ิน  ประจ าปี 2563 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ.กุมภวาปี   จ.อุดรธาน ี

 500,000  4.โครงการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน  ประจ าปี 2563 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสอเพลอ อ.กุมภวาปี   จ.อุดรธาน ี

300,000  300,000 หน้า 146
ข้อ 7 

8. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม ม.6  500,000        
9. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมจติอาสา และอาสาสมัคร

ท้องถิ่นรักษ์โลก  
 10,000 5.โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมจติอาสา และอาสาสมัคร

ท้องถิ่นรักษ์โลก 
10,000 8,500 หน้า 147

ข้อ 9 
10. โครงการรณรงค์ปลูกจติส านึกคนไทย หัวใจคุณธรรม  30,000  6.โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกคนไทย หัวใจคุณธรรม 20,000  18,420  หน้า 147

ข้อ 10 
11. โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว/เสียง

ตามสาย/เครื่องขยายเสียง ม.7 
 100,000        

รวม 11 2,470,000  รวม 6  770,000  732,750   
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ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และจ่ายขาด
เงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  5 การบรหิารการจดัการบ้านเมืองทีด่ี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ        
แนวทางการพัฒนาท่ี  5.1  กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      

12. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาประชาคม ม .17  100,000       
13. โครงการจดัซื้อพัสดุอุปกรณ์ หอกระจายข่าว  950,000     
14. โครงการก่อสร้างรั้วเพิม่เตมิศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  500,000 7.โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก   หน้า 

147  
ข้อ 16 

15 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  500,000 8.โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 400,000 400,000 หน้า 
148 
ข้อ 17 

16 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหมส่งเปลือย  250,000 9.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวัดใหม่       
สงเปลือย 

    หน้า 
148 
ข้อ 18 

17 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  200,000 10.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน       
โคกศรสี าราญ 

100,000 100,000 หน้า 
148 
ข้อ 19 

18 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์  200,000     
19 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสรา้งปัญญา   200,000     
20 โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริการประชาชน  100,000     

                                                    รวม  9   3,000,000                                            รวม          4 500,000 500,000  
รวมทั้งสิ้น   20  10,530,000   รวมทั้งสิ้น 10 1,270,000 1,232,750  
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                 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   
และจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 
2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           
1. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เสน้หนองนาค า-วังหน้า

ผา แบบ Asphatic concrete ระยะทาง 10 กม. 
 30,000,000      

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 
– บ้านนาดี  ต าบลผาสุก ระยะทาง  3.5 กม. 

 11,520,000      

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 13 
- บ้านหนองหว้า-อ.ทับกุง จ.อุดรธานี (2 ตอน ระยะทาง 
6 กม.) 

 
  18,000,000  

       

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 19 
ไปบ้านโคกสว่าง ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 
(2 ตอน ระยะทาง 6 กม.) 

 
  4,500,000  

    

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเส้น รร.มัธยมเสอ
เพลอพิทยาคม-บ้านโนนสวรรค์ ม.7 ระยะทาง ยาว 2.5 
กม. กว้าง 5 เมตร  

 
    7,500,000  

    

6. โครงการขุดลอกหนองสาคร     12,000,000  
 

    

7. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าหว้ยสามพาดช่วงบ้าน
ทองอินทร์ หมู่ที่ 13 - ไปต าบลโนนสูง อ.เมือง จ.
อุดรธาน ี

 
    1,800,000  

    

8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ม.7 บ้านโนนสวรรค์  
 –บ้านนาดี ต าบลผาสุก 

 6,000,000     

   รวม 8 91,320,000   รวม        
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                          โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           
9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.13  บ้านทองอินทร์  – 

บ้านหนองหว้า อ.หนองแสง จ.อุดรธานี    
 

2,400,000  
    

10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.19 บ้านสงเปลือย 
-บ้านโคกสว่าง ต.หนองแสง  อ.หนองแสง จ.อุดรธานี       

 
18,000,000  

    

11. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หนองสาคร บ้านสงเปลือย ม.9    12,000,000         
12. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หนองขี้ผุ บ้านโนนสวรรค์ ม.7     3,000,000      
13. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์อ่างเก็บน้ าโปร่งหินเหล็กไฟบ้าน

ทองอินทร์ ม.5,13 
 

    12,000,000  
    

14. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หนองเสอเพลอ บ้านเสอเพลอ 
ม. 2 

   12,000,000  
 

    

15. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หนองนาค า   ม.14      6,000,000      
16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รมิถนนลาดยาง             

บ้านสงเปลือย – โคกสว่าง 
 769,000 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ริม

ถนนลาดยาง   บ้านสงเปลือย – โคกสว่าง 
769,000 684,000 หน้า 152

ข้อ 16   
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทองอินทร์  ม.5,13 

สาย ม. 5    ไป หนองหว้า 
 9,461,000     

18. 
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยสามพาด บ้านโคกศรี
ส าราญ  ม. 8  

 1,100,000 
2.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยสามพาด 

บ้านโคกศรสี าราญ  ม. 8  

540,000 540,000 หน้า 152
ข้อ 18 
จ่ายขาด 

19. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นหนองนาค า 
วังหน้าผา  แบบ Asphaticconcxete      

 29,000,000     

20. โครงการก่อสร้างลานกีฬา (ลู่วิ่งคน/จักรยาน) บ้านเสอ
เพลอ ม.2 (หนองเสอเพลอ) 

 1,733,000     

21. โครงการก่อสร้างลานกีฬา (ลู่วิ่งคน/จักรยาน) บ้านสง
เปลือย  ม.9 (หนองสาคร) 

 2,993,000     

   รวม 13 110,456,000   รวม  2 1,309,000 1,224,000  
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                          โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           
22. โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง เส้นสงเปลือย   -สี่แจ        3,143,000     
23. โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง เส้นเสอเพลอ-โนนสวรรค์   2,562,000     
24. โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง เส้นเหล่ากล้วย-ทอนกลาง    697,000        
25. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจ่าเอกรังสญั  ศิริบุตร (ข้าง 

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย)   
    1,540,000     

26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าลอด – 
แยกไปบ้านโคกสว่าง  

 1,386,000     

27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบา้นโนนสวรรค์ – โรงเรียน
เสอเพลอพิทยาคม   

 4,136,000     

28. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เสน้รอบหมู่บ้านดงสามสิบ    3,520,000     
29. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เสน้บ้านโนนสวรรค์ – ทุ่งหลัก

ร้อย   
 5,440,000     

30. 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ถนน คสล.  เส้นบ้านเหล่า
กล้วย-โคกสวา่ง 

 4,800,000 
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ถนน คสล.  

เส้นบ้านเหล่ากล้วย-โคกสว่าง 

122,000 122,000   หน้า
155 
ข้อ 32 

31.    โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม. 13 เส้นบ้านทองอินทร์ – 
หนองหว้า 

 3,200,000     

32.   โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5 เส้นบา้นทองอินทร์ – 
ประปาหมู่บ้าน   

 7,680,000     

   รวม 11 38,104,000   รวม  1 122,000  122,000    
รวมทั้งสิ้น 32 239,880,000 รวมทั้งสิ้น 3 1,431,000 1,346,000  
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                      สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)                           แบบ ผ. 02/1 
                     โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                      
                                                     

ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ
วัฒนธรรม     
2.2  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข
และการมีอนามัยท่ีดี 

      

1. โครงการจดัหาครุภณัฑ์รถเก็บขนขยะมูลฝอยเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัเก็บขยะมูลฝอย 

 2,400,000     

รวมท้ังสิ้น 1 2,400,000 รวมท้ังสิ้น        
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  สรุปครุภัณฑ์ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)                                                     แบบ ผ. 03 
 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี
2563 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ตั้งไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 

1. รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปรมิาตร
ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลติร จ านวน 1 คัน      
(ตามราคามาตรฐานครภุณัฑ์ 61) 

 2,500,000     

2. หลังคารถบรรทุก พร้อมอุปกรณ์ควบ  130,000     
3. ชุดเครื่องเสยีงเคลื่อนที่ 1 ชุด ขนาดล าโพง 15 น้ิว   

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
 10,000 1) ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 1 ชุด ขนาดล าโพง    

15 น้ิว   (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
10,000 9,000 หน้า 57   

ข้อ 4 
4. รถบรรทุก(ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ปรมิาตรกระบอกสบูไม่

ต่ ากว่า2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ ขับเลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ     
จ านวน 1 คัน (ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 61) 

 729,000 2)รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่่ ากว่า2,000 ซีซี หรือก าลงัเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวตัต์ ขับเลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิล้แคบ     จ านวน 1 คัน (ตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ 61) 

729,000 725,000 หน้า 158
ข้อ 5 

5. รถแทรกเตอร์เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ4 จังหวะ แรงม้าไม่
ต่ ากว่า24 กิโลวตัต์(24แรงม้า) หรือ 1,123 ซีซี 
พวงมาลัยเพาเวอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ควบ 
จ านวน 1 คัน (จัดซื้อนอกมาตรฐานครุภณัฑ์) 

 450,000     

6. ล าโพง ( ปีละ  76 ตัว ) ส าหรับหอกระจายข่าวในต าบล  152,000     
7. เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ เช่น

โครงสร้างหลังคา ฯลฯ 
 10,000     

8. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ส าหรับเด็กปฐมวัย            
(ชุดบ้านเด็ก) จ านวน 4 ชุด 

 200,000 3)เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ส าหรบัเด็กปฐมวัย            
(ชุดบ้านเด็ก) จ านวน 4 ชุด 

200,000 177,000 หน้า 159  
ข้อ 9 

รวมทั้งสิ้น 8 4,181,000    รวมทั้งสิ้น 3 939,000 911,000  
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สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง   
   ฉบับท่ี 1 (ครั้งท่ี 1/2562)  ประจ าปีงบประมาณ 2563    

(ระหว่าง  1 เมษายน  2562 – 30  กันยายน  2563) 
 

 
                      

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน   14      โครงการ 
โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ     จ านวน    14      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง    
   ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 1/2562)            คิดเป็น     100   % 
 

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

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวน

โครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติและ

ด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพ้ืนฐาน    14 

 
14  

ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
                        

-    
  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        และ
การท่องเที่ยว 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  - 

รวม 14   14  
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                สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                                                     ผ.02 
                    เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 (ครั้งท่ี 1/2562)  ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมาย
เหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่ 1.1  พัฒนาระบบเส้นทาง
คมนาคมเพ่ือการสัญจร และขนส่ง (อุตสาหกรรมและ
การโยธา) 

    
 

  กองช่าง 
ข้อ 

22/1 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านสงเปลือย 
ม.16 บ้านนายสวน สุวรรณศรี – แยกนาอาจารย์นิพนธ์ 
หยุ่มไธสงค ์

 498,000 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านสง
เปลือย ม.16 บ้านนายสวน สุวรรณศรี – แยกนา
อาจารย์นิพนธ์ หยุ่มไธสงค ์

498,000 498,000 หน้า 2 
ข้อ 1 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านโคกศรี
ส าราญ หมู่ที่ 17 จากนางสมควร ชาภูวงษ์ ถึงบ้านนาย
วิชัย พรมล ี

 111,400 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านโคก
ศรีส าราญ หมู่ที่ 17 จากนางสมควร ชาภูวงษ์ ถึง
บ้านนายวิชัย พรมล ี

111,400 111,400 หน้า 2 
ข้อ 2 

3.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหน้า
ผา หมู่ที่ 18 จากบ้านนายนิวัตน์  ขันติประกอบ ถึง บ้าน
นายพันธ์  สิงหาบุตร 

 231,000  3.โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
หน้าผา หมู่ที่ 18 จากบ้านนายนิวตัน์  ขันติ
ประกอบ ถึง บ้านนายพันธ์  สิงหาบุตร 

231,000 230,000 หน้า 3 
ข้อ 3 

4. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหน้า
ผา หมู่ที่ 18 จากบ้านถนนซอยศาลาประชาคม ถึง  
บ้านนางค าผล  หมีเหมือดโลด 

 48,000 4.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
หน้าผา หมู่ที่ 18 จากบ้านถนนซอยศาลาประชาคม 
ถึง บ้านนางค าผล  หมีเหมือดโลด 

48,000 48,000 หน้า 3 
ข้อ 4 

5. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสง
เปลือย หมู่ที่ 19 นายสันทัด  แกว้เจริญ ถึง บ้านนายสุ
พจน์  จันทรนา  

 56,000 5.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสง
เปลือย หมู่ที่ 19 นายสันทัด  แกว้เจริญ ถึง บ้าน
นายสุพจน์  จันทรนา  

56,000 56,000 หน้า 4 
ข้อ 5 

6. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสง
เปลือย หมู่ที่ 19.จาก ศาลาประชาคม บ้านสงเปลือย หมู่
ที่ 19 ถึง นายประยูร  เหง้าพรหมมินทร์  

 278,000 6.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสง
เปลือย หมู่ที่ 19.จาก ศาลาประชาคม บ้านสง
เปลือย หมู่ที่ 19 ถึง นายประยูร  เหง้าพรหมมินทร์  

278,000 278,000 หน้า 4 
ข้อ 6 

7. โครงการ   ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสวนมอญ ม.6  สาม
แยกบ้านปู่บ้าน - ไร่นายค าดี   ญาติสนิท  

 100,000 7.โครงการ   ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสวนมอญ ม.6  
สามแยกบ้านปูบ่้าน - ไร่นายค าดี   ญาติสนิท  

100,000 100,000 หน้า 77
ข้อ 59 

8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภาย บ้านโนนสวรรค์  ม.7 
ไป ทุ่งหลักร้อย    

 50,000 8.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภาย บ้านโนนสวรรค์   
ม.7 ไป ทุ่งหลักร้อย    

50,000 50,000 หน้า 5 
ข้อ 8 

                                               รวมทั้งสิ้น 8 1,372,400                               รวมทั้งสิ้น        8 1,372,400   1,371,400   
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                สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                                            ผ.02 
                    เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 (ครั้งท่ี 1/2562)  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพ้ืนฐาน   
แนว       แนวทางการพัฒนาท่ี     1.2  กลยุทธ์พัฒนาระบบ

ระบายน ้า  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

    
 

  กองช่าง 
ข้อ 22/1 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิภายใน
หมู่บ้าน ม.1 จากบ้าน นางกุหลาบ  แก้วเจริญ-บ้านนาย
อภิชาติ สุวรรณภักด ี

 213,000 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด
ภายในหมู่บ้าน ม.1 จากบ้าน นางกุหลาบ  แก้ว
เจริญ-บ้านนายอภิชาติ สุวรรณภักดี 

213,000 213,000  หน้า 6
ข้อ 1 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิภายใน
หมู่บ้าน ม.9  จากถนนลาดยางหนองนาค าวังหน้าผา-บ้าน
นายประหยัด  แดงสวา   

 480,000 2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด
ภายในหมู่บ้าน ม.9  จากถนนลาดยางหนองนาค า
วังหน้าผา-บ้านนายประหยดั  แดงสวา   

480,000 480,000  หน้า 6
ข้อ 2  

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ บ้านโคก
ศรีส าราญ หมู่ที่ 15  .  จากบ้านนางทองใบ จันค าพา -
บ้านนางไกร  แก้วดวงตา  

 208,000 3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
บ้านโคกศรสี าราญ หมู่ที่ 15  .  จากบ้านนางทอง
ใบ จันค าพา -บ้านนางไกร  แก้วดวงตา  

208,000 208,000 หน้า 6 
ข้อ 3 

                                                     รวมทั้งสิ้น 3 901,000                                 รวมทั้งสิ้น        3 901,000    901,000     
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                            สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                 ผ.02 
                                   เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 (ครั้งท่ี 1/2562)  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่ 1.3  กลยุทธ์ พัฒนาระบบ
ไฟฟ้า (แผนงานเคหะชุมชุน) 

    
 

  กองช่าง 
ข้อ 22/1 

1. โครงการจดัซื้อและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (โซล่า
เซล)  บ้านทองอินทร์ ม.13  

 300,000 1.โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
(โซล่าเซล)  บ้านทองอินทร์ ม.13  

360,000 316,600 หน้า 7 
ข้อ 1 

2. โครงการจดัซื้อและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (โซล่า
เซล) ม. 15  บ้านนายเดช ร่มขาว และบ้านนายสนิท  
บุญคุ้ม  

 60,000 2.โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
(โซล่าเซล) ม. 15  บ้านนายเดช ร่มขาว และบา้นนาย
สนิท  บุญคุ้ม  

  หน้า 7 
ข้อ 2  

                                                  รวมทั้งสิ้น 2 360,000                                    รวมทั้งสิ้น      2 360,000  316,600   
 

                           สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                 ผ.02 
                               เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 (ครั้งท่ี 1/2562)  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ   และ
จ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่ 1.4  กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน ้า
เพื่อการอุปโภค-บริโภคและเกษตรกรรม   

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

    
 

  กองช่าง 
ข้อ 22/1 

1. โครงการซ่อมแซมหอถังระบบประปาหมู่บ้าน ม. 8  84,000 1.โครงการซ่อมแซมหอถังระบบประปาหมูบ่้าน ม. 8 84,000 84,000   หน้า 8
ข้อ 1  

                                               รวมทั้งสิ้น 1 84,000                                       รวมทั้งสิ้น   1 84,000 84,000  
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สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม   
   ฉบับท่ี 1 (ครั้งท่ี 1/2563)  ประจ าปีงบประมาณ 2563    

(ระหว่าง  1 เมษายน  2562 – 30  กันยายน  2563) 
 

 
                      

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน   9      โครงการ 
โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ     จ านวน    2      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม    
   ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 1/2563)            คิดเป็น    22.22     % 
 

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

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวน

โครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติและ

ด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพ้ืนฐาน    8 

 
2 

ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
                        

1 -   
  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม         
และการท่องเที่ยว 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  - 

รวม 9  2   
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                                    สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                   แบบ ผ 02 
                                              เพิ่มเติม   ฉบับท่ี 1 (ครั้งท่ี 1/2563)  ประจ าปีงบประมาณ 2563    
ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม  
ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบเส้นทาง

คมนาคมเพื่อการสัญจรและขนส่ง 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

    
 

  กองช่าง 
ข้อ 22 

1. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตด้านหลังโรงเรียนโคก
ศรีส าราญวังหน้า ม. 15  

 452,000 1.โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตด้านหลัง
โรงเรียนโคกศรีส าราญวังหน้า ม. 15  

452,000 442,000 หน้า 2 
ข้อ 1    

                                                     รวมทั้งสิ้น 1 452,000                                       รวมทั้งสิ้น   1 452,000 442,000  
 

                                    สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                   แบบ ผ 02 
                                              เพิ่มเติม   ฉบับท่ี 1 (ครั้งท่ี 1/2563)  ประจ าปีงบประมาณ 2563    
ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม  
ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่ 1.2  กลยุทธ์พัฒนาระบบระบาย
น ้า  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

    
 

  กองช่าง 
ข้อ 22 

1. โครงการวางท่อ คสล.ช้ัน 3 บ้านสงเปลือย ม. 19           
ข้างวัดโนนพระ 

 54,300 1.โครงการวางท่อ คสล.ช้ัน 3 บ้านสงเปลือย   
ม. 19 ข้างวัดโนนพระ 

54,300 54,300 หน้า 3 
ข้อ 1    

2. โครงการวางท่อระบายน้ า ห้วยกลางนา  
บ้านเหล่ากล้วย ม. 3 

 100,000     

                                                     รวมทั้งสิ้น 1 154,300                                  รวมทั้งสิ้น   1 54,300 54,300  
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                                    สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                   แบบ ผ 02 
                                              เพิ่มเติม   ฉบับท่ี 1 (ครั้งท่ี 1/2563)  ประจ าปีงบประมาณ 2563    
ล าดับ
ที ่

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม  
ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2  ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ
วัฒนธรรม   แนวทางการพัฒนาท่ี  2.2  กลยุทธ์ส่งเสรมิ
สนับสนุนด้านสาธารณสุขและการมีอนามัยที่ดี  (แผนงาน
สาธารณสุข ) 
 

    
 

    ข้อ 22 

1. โครงการหน้าบ้านน่ามอง  50,000    สาธาณสุข    
                                                         รวม 1 50,000                                        รวม      
 

                                    สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                   แบบ ผ 02/1 
                                              เพิ่มเติม   ฉบับท่ี 1 (ครั้งท่ี 1/2563)  ประจ าปีงบประมาณ 2563   
                                      ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  

ล าดับที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  
ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุท         ยุทธศาสตร์  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                         
แนวทางการพัฒนาท่ี  1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรและขนส่ง 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

    
 

    กองช่าง
ข้อ 22 

1. โครงการเสรมิผิวจราจรลาดยาง แบบ Asphatic 
concrete ภายในหมู่บา้น บ้านทองอินทร์ ม.5,ม.13 เส้น
จากหน้าวัดบ้านทองอินทร์ – เข้าหมู่บ้าน ถนนคอนกรีต
หลังวัดบ้านทองอินทร์ 
 

 3,160,000         

                                                             รวม 1 3,160,000                                        รวม      
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                                     สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                   แบบ ผ 02/1 
                                              เพิ่มเติม   ฉบับท่ี 1 (ครั้งท่ี 1/2563)  ประจ าปีงบประมาณ 2563   
                                      ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  

ล าดับที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  
ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุท         ยุทธศาสตร์  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                         
แนวทางการพัฒนาที่  1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
เพื่อการสัญจรและขนส่ง 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

    
 

    กองช่าง
ข้อ 22 

2. โครงการเสรมิผิวจราจรลาดยาง แบบ Asphatic 
concrete ภายในบ้านดงสามสิบ ม.12 เส้นถนนกลาง
หมู่บ้านจากถนนลาดยางสายหนองนาค า –วังหน้าผา ไป
ล าห้วยเดื่อ 

 3,200,000         

3. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง แบบ Asphatic concrete 
ภายในบ้านโคกศรีส าราญ ม.15 เส้นจากถนนลาดยาง ไป        
อ.หนองแสง ไป ถนนลาดยางสายหนองนาค า – วังหน้าผา 
(เส้นหลังโรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา) 

 3,300,000     

4. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง แบบ Asphatic concrete 
ภายในบ้านสงเปลือย ม.9 เส้นจากสี่แยกบ้านนางกุหลาบ  แก้ว
เจริญ ไป ถนนคอนกรีตเส้นไปวัดโนนพระ 

 3,340,000     

5. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย บ้าน
ทองอินทร์ ม. 13 ไป   ต. โนนสูง 

 1,800,000     

                                                                     รวม 4 11,640,000                                              รวม      

รวมทั้งสิ้น 5 14,800,000                                              รวม    
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สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม   
   ฉบับท่ี 1 (ครั้งท่ี 1/2563   ข้อ 22/2)  ประจ าปีงบประมาณ 2563    

(ระหว่าง  1 เมษายน  2562 – 30  กันยายน  2563) 
 

 
                      

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน   1      โครงการ 
โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ     จ านวน    1      โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม    
   ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 1/2563)            คิดเป็น    100   % 
 

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

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวน

โครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติและ

ด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพ้ืนฐาน    - 

 
- 

ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
                        

1 1   
  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        และ
การท่องเที่ยว 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  - 

รวม 1  1  
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                   สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563                                แบบ ผ.02 
                         เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1   (คร้ังท่ี 1/2563) ข้อ 22/2   
 

ล าดบัที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ 
2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และวัฒนธรรม    
2.6 กลยุทธ์ส่งเสรมิสนับสนุนชุมชนเข้มแข้งปลอดยาเสพ
ติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.2  แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน   (1)  

     งาน
ป้องกัน 

1. โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ  290,000 1.โครงการฝึกอบรมจติอาสาภัยพบิัติ 151,890 151,890 ข้อ22/2 
รวมทั้งสิ้น 1 290,000                        รวมทั้งสิ้น   1 151,890 151,890  
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สรุปโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เปลี่ยนแปลง   ฉบับท่ี 2 (ครั้งท่ี 2/2563)  ประจ าปีงบประมาณ 2563   ( ข้อ 22 ) 

(  1 เมษายน  2562 – 30  กันยายน  2563 ) 
 

 
                      

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด      จ านวน     7     โครงการ 
โครงการที่ได้ปฏิบัติและด าเนินการ     จ านวน      0     โครงการ  
โครงการที่ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)    เพ่ิมเติม    
   ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 1/2563)            คิดเป็น      0     % 
 

                  - ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผน          จ านวน    1     โครงการ 
                  - ด าเนินการได้           จ านวน    1    โครงการ 
             (คิดเป็นร้อยละ  100 ) 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติและด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 โครงสร้างพ้ืนฐาน    -8- 
  

 -   

ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
                        

7  
 - 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน    
พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

-  - 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   
และ 
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  - 

รวม 7 0  
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                        สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563                                            ผ.01    
                              (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่2 ครั้งที่2/2563)  ข้อ 22    
                                                                                                                                                    
ล าดับที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  
ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

 ยุทธศาสตร์  2 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม        
แนวทางการพัฒนาที ่ 2.3 กลยุทธ์ส่งเสรมิสนับสนุน
ด้านการจัดการศึกษา 

      

1. ค่าอาหารเสรมิ(นม) ในโรงเรยีนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1,667,093       การศึกษา 
2. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนโคกศรีส าราญวังหน้าผา  528,000     
3. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นทองอินทร์สวนมอญ  564,000     
4. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นเหล่ากล้วยโนนสมพร  360,000     
5. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นสงเปลือยดงสามสิบ  1,108,000     
6. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นเสอเพลอโนนสวรรค ์  120,000     
7.  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  634,870     

รวมท้ังสิ้น 7 4,981,963  รวมท้ังสิ้น         
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         สรุปโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563                                                                   ผ.03   
           (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3 ครั้งที่3/2563)  ข้อ 22/1    
           บัญชีครุภัณฑ ์    จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2563  
                                                                                                                                                                            
ล าดับที ่ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( ในแผน ฯ ) 

โครงการที่ด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  
ปีงบประมาณ 2563 

ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ 
 

1. ล าโพง   24  ตัว  14,000  ล าโพง 14,400  7,200  กองช่าง 
หน้า158

ข้อ7 
 

รวมทั้งสิ้น 1 14,000 รวมทั้งสิ้น    14,400  7,200   
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ผลการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
  

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

 เบิกจ่าย 

1.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย 

/     170,000 170,000 

2.ก่อสร้างฝายน้ าล้นกั้นล าห้วยสามพาด 
บ้านวังหน้าผา หมู่ที่ 11 

  /  864,000 - 

3.ก่อสร้างฝายน้ าล้นกั้นล าห้วยสามพาด 
บ้านโคกศรีส าราญ หมู่ที่ 8 

  /  864,000 - 

4.ก่อสร้างฝายน้ าล้นกั้นล าห้วยสามพาด 
บ้านวังหน้าผา หมู่ที่ 18 

  /  864,000 - 

5.ชุอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโคกศรีส าราญ 

/   30,700 29,000 

6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 5,13 

 /  5,352,000 - 

7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 9 

 /  3,581,000 - 

8.ขุดลอกล าห้วยหนองแดง บ้านโคกศรี
ส าราญ หมู่ที่ 17  (เงินเหลือจ่าย) 

 /  388,000 - 

รวมทั้งสิ้น    12,113,700  199,000  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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                   ยุทธศาสตร์ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน 
             แนวทางการพัฒนาที ่1.1  พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม เพ่ือการสัญจร และขนส่ง 

                1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน   
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                         2.โครงการก่อสร้างลูกรัง   

     3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง     
 
                                                                                    

                                
 

                                 

                                   
                          4.โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต ด้านหลังโรงเรียนโคกศรีส าราญ   
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                                     5.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นหนองนาค า – วังหน้าผา 
 

                             
                             

                           6.โครงการจัดซื้อยางมะตอย 
  

                            
                              แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาระบบทางระบายน้ า 
                                       1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด 
 

                              

     



                                                                                                -104- 
                                         2.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
 

                           
 
 
 
 

                             แนวทางพัฒนาที่ 1.4  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
                                       

                                                    1.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นกั้นล าห้วยสามพาด 
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                                            ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
                                แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมที่ดี และมีคุณภาพ 

                                               1.โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพคนพิการ, ผู้ป่วยเอดส์ 
              

                                      

                                     
 

                          
                         2.โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
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                       3.โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาด  (ไข้เลือดออก)  
              

                                 

                     
 
              แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและการมีอนามัยที่ดี 

                                1.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
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                               แนวทางการพัฒนาที่ 2.3  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
                            1.โครงการจัดหาอาหารกลางวันนักเรียน 

                                             

                                          
 

                              2. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย บ้านโคกศรีส าราญ 
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                          แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                    

1.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสวดมนต์ท านองสรภัญญะ 
  

                                             

                                           
                                 แนวทางการพัฒนาที่ 2.5  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
                                1.โครงการส่งเสริมหรือสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย 
 

                                                                              
                                       2.โครงการช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภาวะเดือดร้อน/ภยัพิบัติ/ผู้ประสบอุบัตเิหตฯุ 
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                             ยุทธศาสตร์ที่ 3  การวางแผนการส่งเสรมิการลงทนุพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
                                      1.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธ์ดี 
 

                                               
 

                                               
                                

                                          2.โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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                      ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                         แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  กลยุทธ์ด้านการปรับปรุงและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
                                                          และสิ่งแวดล้อม 
  

                             1.โครงการชุมชนสะอาดบ้านเมืองน่าอยู่ภูมิทัศน์น่ามอง 
 

                                
 
                                       

                                     ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                           แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 
1.โครงการประชุมประชาคม เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

                        

                       
 
 



                                                                                                      -111- 
 

                                           2.โครงการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน 
 

                                                         

                                 
 

                        3.โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกไทยหัวใจคุณธรรม   
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                                       4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
 

                                       

                                                
                           5.โครงการจัดหา/ปรับปรุงพัสดุ/ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ส านักงาน  
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                        โครงการต่างๆ และกิจกรรมที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ   
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                                                                                  -115- 
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