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    ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

    เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563     
...................................................................... 

         ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  253  ในการ
ด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งที่มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น  มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 58  , 58/5  วรรค 5 และ วรรค 6  บัญญัติไว้ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี   ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย  ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  จึงรายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่ด าเนินงานในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ในรอบปีประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ  ในวันที่  15  ธันวาคม  2562   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 

         องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ  2563   เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และทราบถึงผลการด าเนินงาน  
บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                 ประกาศ ณ วันที่  15   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2563 
 
 

                                                    
                                                 (นายสมัย   นครไพร) 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    
                                          

 
 
 
 
 



 
ค าน า 

  
                    รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ฉบับนี้  เป็นการสรุปผล
การด าเนินงาน  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560   มาตรา 253  ในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน 
เปิดเผย   ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งที่มีกลไกให้ประชาชน        
ในท้องถิ่น มีส่วนร่วม ด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย และพระราชบัญญัติสภาต าบล      
และองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 58  , 58/5  
วรรค 5 และ วรรค 6  บัญญัติไว้    ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติ งาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ต่อสภา    องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี   ค าแถลงนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย   ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย   โดยทุกโครงการ และกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ที่ได้แถลงไว้   ซึ่งได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน   เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์  และ
ความพ่ึงพอใจสูงสุด  และได้ด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  การแก้ไขปัญหา    
จะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดในการจัดท าโครงการต้องท าให้ประชาชนโดยส่วนรวม 
ได้รับประโยชน์  จะมีการเตรียมความพร้อม  เพื่อด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
      คณะผู้บริหารน าทีมโดย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงได้จัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติราชการ  ดังกล่าว  ตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ประชาชน/ตัวแทนประชาชน  
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และทราบถึงผลการด าเนินงานบริหารจัดการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เสอเพลอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในภาพรวม  เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
เสอเพลอ ณ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ส่วนที ่1                                                                                              
   

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563      

    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  253   ในการด าเนินงาน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน     ให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งที่มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น  มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 58  , 58/5  วรรค 5 และ วรรค 6  บัญญัติไว้ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี   ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย  ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย   ทั้งนี้
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล      
เสอเพลอ   คณะบริหารน าทีมการบริหารโดย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   จึงได้จัดท าเล่ม
สรุปผลการด าเนินงาน  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม/ตัวแทนประชาชน  ฝ่ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารต าบลเสอเพลอ  ตามรายละเอียด  ดังนี้   
                  

ก. วิสัยทัศน์  (Vision)  ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 

              “ พัฒนาด้วยความโปร่งใส  ใส่ใจการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”   
      ข.  พันธกิจการพัฒนา (Mission) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  มีดังนี้ 

  

1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน      
     เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
2.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน 
3.  ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร และการเกษตรปลอดสารพิษ 
4.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารการจัดการวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
5.  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6.  ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.  บ ารุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม 

                          ของท้องถิ่น 
8.  ส่งเสริมและพัฒนา สตรีเยาวชนสูงอายุ และผู้พิการ 
9.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
10.  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
11.  สร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
12.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           

          วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  1. ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืน 
  2. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ถูกสุขอนามัย 
  3. ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานทั่วถึง และเพียงพอ 
  4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสภาพแวดล้อม 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 



 
                                                           -2- 
 

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ 
พัฒนาดังนี้  
 

                ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 
   1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
     1.1 แนวทางพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมเพ่ือการสัญจรและการขนส่ง 
     1.2 แนวทางพัฒนาระบบระบายน้ า 
     1.3 แนวทางพัฒนาระบบไฟฟ้า 
     1.4 แนวทางพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรม 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
     2.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมที่ดี และมีคุณภาพ 
     2.2 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณะสุขและการมีสุขอนามัยดี 
     2.3  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
     2.4  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     2.5  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
     2.6  ส่งเสริมสนับสนุนชมุชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิต       
  3. ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
     3.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีอาชีพของประชาชน 
  4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     4.1. แนวทางปรับปรุง และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                         
  
 ง.  การแยกผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย                    
                  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เป็นไปในทิศทางที่แน่นอน
ครอบคลุมภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  และสามารถด าเนินการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้อย่างเป็นระบบ  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   นโยบายทั้งหมดนี้         
ที่ได้แถลงให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ได้รับทราบนี้  จะสัมฤทธิ์ผลได้หรือไม่ข้ึนอยู่กับ
งบประมาณและการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณก่อเกิดประโยชน์สุขกับชาว
ต าบลเสอเพลอ  ครอบคลุมทุกนโยบายให้มากที่สุด  อาศัยความร่วมมือจากองค์กรอาชีพ  และองค์กรภาค
ประชาชน สังคม ผู้น า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  และพ่ีน้องชาวต าบลเสอเพลอ  เรา  
จะมุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  สามัคคี  โปร่งใส  ด ารงความเป็นธรรมของคนใน
สังคม และคนในองค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ พร้อมเสริมสร้างความผาสุกให้กับพ่ีน้องชาวต าบล     
เสอเพลออย่างแท้จริง  จึงก าหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนต าบลเสอเพลอ  ดังนี้  
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1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม 
2. นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 
3. นโยบายด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/การป้องกันยา

เสพติด 
4. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
7. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
8. นโยบายอื่น ๆ 

 
รายละเอียดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  

1.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

   1.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการแจ้งข่าวสารให้
ความรู้ ตรวจสุขภาพประจ าปี และการควบคุมป้องกันโรคติดต่อให้กับประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 

   1.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงองค์
ความรู้  ในการรักษาสุขภาพอนามัย  และการป้องกันโรคติดต่อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

   1.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาโรคด้วยสมุนไพรต่าง ๆ 
   1.4 พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนให้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตลอดทั้ง

ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย  เพ่ือรักษาสุขภาพอนามัยให้เหมาะสมกับวัย 
   1.5 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้พิการทุพพลภาค  ให้ได้รับการดูแลและมีความอยู่ที่ดีขึ้น 
   1.6 สนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยเอดส์ ให้มีหลักประกันด้านอาชีพ/ด้านรายได้ และ

การเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (กู้ชีพ-กู้ภัย) 
   1.7 ส่งเสริมให้สตรีมีความเท่าเทียมและมีความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็นการใช้สิทธิส่วนบุคคล

และการร่วมด าเนินกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน 
   1.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาภาค

บังคับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.9 อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งต้นน้ า ล าธาร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ชุมชน 
   1.10 อนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านมี  ให้ประชาชนเข้าไปบุกรุกท าลาย  เพ่ือให้

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
   1.11 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงบ ารุงดิน  ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืช และการท า

การเกษตรกรรมอ่ืน ๆ  
   1.12 ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยจากสารพิษ 
   1.13 สนับสนุนการบ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ชุมชนพื้นที่สีเขียวเพิ่ม

พ้ืนที่ป่าให้แกชุมชน 
   1.14 ก ากับดูแลการรักษาความสะอาด การก าจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนหนทาง แม่น้ าล าคลอง ที่อยู่

อาศัย และบริเวณท่ีสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
   1.15 จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ โดยการดูแลรักษาความสะอาด การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน 
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2. นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 
2.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีความพร้อมในการดูแลเด็กปฐมวัย ทั้งในด้านสติปัญญา ทางด้านอารมณ์ 

และทางด้านสังคม 
2.2 พัฒนาด้านบุคลากร ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ และมีศิลปะในการดูแลเด็กปฐมวัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าศรัทธาแก่ผู้ปกครองและชุมชน 
2.3 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ด้านการศึกษา การกีฬา และการดนตรีให้แก่สถานศึกษาในชุมชน 
2.4 สนับสนุนบทบาทสถาบันบวร (บ้าน,วัด,โรงเรียน) เพ่ือให้ชุมชนได้เกิดความรัก ความสามัคคี มี

จิตใจที่โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 
2.5 จัดอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรม คุณธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพ่ือให้เข้าใจใน

หลักธรรมที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.6 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้มีการอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน 
2.7 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชนต่อไปได้

อย่างยั่งยืน 
2.8 สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีบทบาทและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.9 อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้และเกิดการวางแผนวัฒนธรรม 

อันดีงามของบรรพบุรุษ 
2.10 จัดอบรมให้ความรู้ทีมงานผู้ฝึกสอนประจ าหมู่บ้าน  เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องของ 

                   กฎกติกามารยาทขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือน าไปฝึกสอน  เด็กและเยาวชนภายในหมู่บ้าน 
          2.11  สนับสนุนให้มีสนามกีฬา  และวัสดุอุปกรณ์การกีฬาประจ าหมู่บ้าน 
          2.12  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง  ๆ  ทั้งในระดับหมู่บ้านระดับต าบล  ตลอด         

ทั้งการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างชุมชน  และองค์กรต่าง  ๆ  
 
    3.  นโยบายด้านความม่ันคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/การป้องกันยา

เสพติด 
 3.1  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมอาสาสมัครต ารวจบ้าน 
          3.2  สนับสนุน  วัสดอุุปกรณ์   เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัคร

ต ารวจบ้าน 
          3.3  จัดให้มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครต ารวจบ้าน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสาร  ยานพาหนะ  

และเครื่องมือเครื่องใช้ประจ าศูนย์  และอ่ืน  ๆ  ที่จ าเป็น 
          3.4  จัดท าแผนป้องกันยาเสพติดในชุมชน  เผยแพร่ความรู้ของโทษภัยจากสารเสพติด    โดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล  การแจ้งเบาะแส  และการห้ามปราม  บุตร  หลาน  
เด็กและเยาวชน  เพื่อมิให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

          3.5  ให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษ ให้ได้รับการดูแลบ าบัดรักษาอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงาน   ของรัฐ  เพ่ือให้ร่างกายกลับคืนสภาพปกติ  และสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมี
ความสุขตลอดไป 

 
    4.  นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          4.1  จัดให้มีอาสาสมัคร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  (อปพร.) 

4.2  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสาร  และยานพาหนะ  ในการปฏิบัติงาน  ด้านสาธารณภัย 
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    5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  

5.1  ส่งเสริมให้ประชาชน  ได้เรียนรู้ถึงหลักการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ 
 พอเพียง  เพ่ือน าไปปฏิบัติในระดับครัวเรือน  เพ่ือให้มีอาหารไว้บริโภค  และลดรายจ่าย
ประจ าวัน 

           5.2  ส่งเสริมการออมในชุมชน  และกิจการสหกรณ์ 
           5.3  จัดหาทุนในการประกอบอาชีพ 
           5.4  อบรมวิชาชีพ 
           5.5  ส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
           5.6  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  

 5.7  ส่งเสริมให้ชุมชน  มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค  ได้มีการ  
แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน 

 5.8  ส่งเสริมสนับสนุนศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  และสนับสนุน
วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น 

           5.9  สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรประจ าหมู่บ้าน  ในการส ารวจข้อมูลการเกษตร  
การแจ้งเตือนภัยระบาดของศัตรูพืช  การแจ้งเตือนภัยพิบัติ  และจัดท าแผนพัฒนาทางด้าน
การเกษตร 

           5.10  พัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน  และแหล่งน้ าใต้ดินมาใช้เพ่ือการเกษตร 
 
     6.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.1  จัดให้มีและพัฒนาระบบคมนาคมให้ได้รับความสะดวก ครอบคลุมพ้ืนที่ตามความเหมาะสม 
          6.2  จัดให้มีและพัฒนาระบบไฟฟ้าครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ตลอดจนไฟฟ้าสาธารณะ 
          6.3  จัดให้มีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

6.4  จัดให้มีและพัฒนาระบบระบายน้ า 
 

     7.  นโยบายด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหารจัดการ 
7.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน พนักงาน ลูกจ้าง อบต. มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
7.2  ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต. 
7.3  บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอน การท างานมีประสิทธิภาพ 
7.4  ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อบต. 
7.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
7.6  พัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง ให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมในการ

ท างาน 
          7.7 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต. ให้ประชาชนทราบ 

7.8  จัดท า/จัดหาอาคารที่ท าการ  และสิ่งอ านวยความสะดวก  จัดภูมิทัศน์ทั้งภายในภายนอกอาคาร      
ที่ท าการในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ 

 
     8.  นโยบายด้านอ่ืน  ๆ   

8.1   สานต่อนโยบาย โครงการอันเป็นประโยชน์ของชุมชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ภายในต าบล   
เสอเพลอ บริหารจัดการขยะให้เป็นรูปธรรม   
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 

           ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  2563   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ่ายขาดเงินสะสม    
เงินอุดหนุเฉพาะกิจ ที่ได้ด าเนินการจ านวน  160  โครงการ    สามารถจ าแนกตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการที่ด าเนินการจริง 
1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแล 

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ      และสิ่งแวดล้อม 
13 

2. นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การ
นันทนาการและการกีฬา 

26 

3. นโยบายด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน/การป้องกันยาเสพติด 

3 

4. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

2 

5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 

5 

6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

23+40+8=71 

7. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
 

14 

8. นโยบายอื่น ๆ 
 

1 

9. ครุภัณฑ์ 25 

รวม 160 

  
รวมโครงการที่ด าเนินการได้ทั้งสิ้น    160   โครงการ 
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แผนภูมิ  แสดงโครงการที่ด าเนินการในข้อบญัญัติ จ่ายขาดเงินสะสม                           
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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25 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครอง
ดูแลบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
นโยบายส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนาธรรม/การ
นันทนาการและการกีฬา 

นโยบายด้านความมั่นคงและ
ความปลอกภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน/การ
ป้องกันยาเสพติด 

นโยบายด้านการป้องกัน
และบรรเท่สาธารณภัย 

นโยบายด้านส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

นโยบายด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

นโยบายด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร
จัดการ 

นโยบายอื่น ๆ 

ครุภัณฑ์ 
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สรุปโครงการที่ด าเนินงาน 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  

 จ าแนกตามนโยบาย ได้ดังนี ้
1.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ     
   และสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  14,911,200
678,000 

15,511,700 เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุในเขตต าบล
ได้รับเบี้ย 

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ  5,193,600  4,645,600 เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการ  ผู้พิการในเขตต าบล
ได้รับเบี้ย 

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 33,600 
73,400 

102,000 เพ่ือผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
ต าบลได้รับเบี้ย  

4.  โครงการส่งเสริมช่วยเหลือ
นักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

30,000 27,200 เพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนนักศึกษาให้
มีรายได้ช่วงปิดภาค
เรียน 

นักเรียนในเขตพ้ืนที่  

5. โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน(ออมวันละ
บาท) 

109,500 109,500 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาชุมชน 

พ้ืนที่ต าบลเสอเพลอ 

6. เงินสมทบกองทุนทดแทน 10,000. 9,496  เพ่ือให้ความคุ้มครอง
แก่ลูกจ้าง
ผู้ประสบภัย เจ็บป่วย 
ตาย หรือสูญหายอัน
เนื่องจากการท างาน
ให้แก่นายจ้าง 

ลูกจ้างในส านักงาน 

7. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

 184,000 
100,000 

  
  

 277,600 เพ่ือจัดหาเวชภัณฑ์ 
เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ให้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาชนในเขต
ต าบล 

8. ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับ
ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ 

16,800 15,378 เพ่ือส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 

จ านวนสัตว์ในเขต
ต าบล  เสอเพลอ 

9. ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

40,000 24,180 เพ่ือป้องกันโรค
ระบาด จากโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นที่ 

พ้ืนที่ต าบลเสอเพลอ 

10. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/
พ้ืนที่ (สปสช) 

270,000 270,000 เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

ประชาชนในเขต
ต าบล 

รวม 21,650,100 20,992,654   
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัต ิ
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11. โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
โรคระบาด 

60,000 53,800 เพื่อป้องกันโรค
ระบาด พิษสุนัขบา้
โรคไขเ้ลือดออก ใน
พื้นที ่

พื้นที่ต าบล      เสอเพลอ 

12. โครงการชุมชนสะอาดบ้านเมืองน่า
อยู่ภูมิทัศน์น่ามอง 

20,000  14,100  เพื่อมปีรับปรุงภูมิ
ทัศน์   

ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นท่ี
ต าบลเสอเพลอ 

13. อุดหนุนโครงการพระราชด ารฯิ 
(ด้านสาธารณสุข) 

380,000 380,000 เพื่อสืบสานโครงการ
พระราชด าริฯ  
ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพ 

 ประชาชนในเขต ต าบล
เสอเพลอ 

รวม 460,000  447,900    

รวมทั้งสิ้น 22,110,100 21,440,554   

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-10- 
 

2.นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1.  โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
พัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

50,000  50,000  เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้
และเพ่ิมพัฒนาการ
การเรียนรู้ดียิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพ้ืนที่
ต าบล 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  

980,000 879,700 เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาการของ
เด็ก 

โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบล 

3. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทงประจ าปี 

 10,000  7,190 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

 ประชาชนทั่วไป  

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์      
สวนมอญ  (เข้าข่ายลูกเสือ-  
เนตรนารี) 

20,000 20,000 เพ่ือเรียนรู้ในหน้าที่
ที่รับผิดชอบตลอด
ทั้งความรักความ
สามัคคีในหมู่เหล่า 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ต าบล 

5. โครงการจัดหาอาหารเสริม 
(นม)โรงเรียนในเขต และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1,667,093 1,437,714  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาการ
ของเด็ก 

โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตต าบล 

6. อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนในเขตต าบล 

2,680,000 2,566,120 เพ่ือให้เด็กมี
โภชนาการที่ดี 

โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตต าบล 

7. อุดหนุนโครงการจัดการ
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม   
(เสอเพลอโมเดล) 

 50,000  40,000 เพ่ือรองรับนโยบาย
ของรัฐด้าน
การศึกษา 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ต าบลเสอ
เพลอ 

8. อุดหนุนการแข่งขัน(กีฬากลุ่ม
โรงเรียนเสอเพลอ 

20,000 20,000 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
และความรักความ
สามัคคีในโรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียนใน
พ้ืนที่ต าบล 

9. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือพิธี
การ ทางศาสนา รัฐพิธี วัน
ส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญ
ของชาติ อ่ืน ๆ 

10,000 
   

10,000 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถิ่น 

อ าเภอกุมภวาปี
หัวหน้าส่วน
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 

10. อุดหนุนโครงการขบวนแห่ใน
งานประเพณีประจ าปีทุ่งศรี
เมืองอุดรธานี 

20,000 20,000 เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณี ประจ า
จังหวัด 

ประเพณีจังหวัด 

11 โครงการจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

340,000 340,000 เพ่ือรองรับนโยบาย
ของรัฐด้าน
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพ้ืนที่
ต าบล 

รวม 5,847,093 5,390,724   
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

12. อุดหนุนโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีสวดมนต์
ท านองสรภัญญะ 

50,000 50,000 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถิ่น 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาทุกหมู่บ้าน
ในชุมชน 

13. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์      
สวนมอญ (โครงการอบรมวินัย
และคุณธรรมจริยธรรม) 

30,000 30,000 เพ่ืออบรมเด็ก
เยาวชนให้มีวินัยใน
ตนเอง 

สถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่ 

14. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย (ค่า
หนังสือเรียน) 

15,600 13,000 เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
เสอเพลอ 

15. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย (ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 

15,000 13,000 เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
เสอเพลอ 

16. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) 

23,400 19,500 เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
เสอเพลอ 

17. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ (ค่า
หนังสือเรียน) 

   7,400 5,200 เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
เสอเพลอ 

18. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ (ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 

   7,400  5,200 เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
เสอเพลอ 

  19. 12.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศริิชัยเจริญ (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) 

 11,100 7,800  เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
เสอเพลอ 

20. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ (ค่า
หนังสือเรียน) 

5,200  3,600  เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
เสอเพลอ 

รวม 165,100 147,300   
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

21. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ (ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 

 5,200 3,600  เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
เสอเพลอ 

22. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) 

7,800  5,400  เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
เสอเพลอ 

23. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทองอินทร์ (ค่า
หนังสือเรียน) 

11,600  9,000  เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนที่ต าบลเสอ
เพลอ 

24. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทองอินทร์(ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 

11,600  9,000  เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนที่ต าบลเสอ
เพลอ 

25.. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทองอินทร์ (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) 

17,400  13,500  เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนที่ต าบลเสอ
เพลอ 

26. วัสดุกีฬา  100,000  98,940  เพ่ือจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลเสอเพลอ 

รวม 153,600 139,440   

รวมทั้งสิ้น 6,165,793 5,677,464   
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3.นโยบายด้านความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/การป้องกันยาเสพติด 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 200,000 97,576 เพ่ืออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุ 

ผู้น าท้องที่ และ
ประชาชนในต าบล 

2.  (เงินส ารองร่าย) 396,003 
674,470 

1,041,750 เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาผู้ประสบภาวะ
เดือดร้อน 

ประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนใน
เขตพ้ืนที่ต าบล 

3. โครงการขับเคลื่อนกิจการอาสา
และอาสาสมัครท้องถิ่น 

10,000 8,500 เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ 

ประชาชนต าบล   
เสอเพลอ 

4. โครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

20,000 7,080 เพ่ือจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ในการท า
กิจกรรม 

ประชาชนต าบล   
เสอเพลอ 

5. โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 151,890 151,890 เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ 

ประชาชนต าบล   
เสอเพลอ 

รวมทั้งสิ้น  1,452,363 1,306,796   

 
4.นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้
ชีพ-กู้ภัย 

324,000 297,000 เพ่ือพิจารณาหน่วยกู้
ชีพ-กู้ภัยต าบล 

หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย
ต าบล 

2. ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 500,000 498,941 เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ 

ประชาชนได้รับ
ความพ่ึงพอใจ 

3. โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้
ประสบภาวะเดือดร้อน/ภัยพิบัติ/
ผู้ประสบอุบัติเหตุฯลฯเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 

33,000 33,000 เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ 

ประชาชนต าบล   
เสอเพลอ 

รวมทั้งสิ้น 857,000 828,941   
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5.นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการส่งเสริมการเกษตรที่ดี 
 

30,000 
  

29,525 เพ่ือส่งเสริมเกษตรกร
ให้ดีขึ้น 

เกษตรกรในเขตพ้ืนที่
ต าบล 

2. โครงการส่งเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

100,000 49,332 เพ่ือส่งเสริมเกษตรกร เกษตรกรในเขตพ้ืนที่
ต าบล 

รวมทั้งสิ้น 130,000 78,857   

                                                                                                                                         
6.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 192,000  192,000  เพ่ือซ่อมแซมถนนให้ความ
ปลอดภัยและสะดวกในการสัญจร 

ถนนลูกรัง
,ถนน คสล. 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ม.3 

46,000  46,000  เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย
และสะดวกในการสัญจร 

ถนน คสล. 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.7 

 100,000  100,000 เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย
และสะดวกในการสัญจร 

ถนน คสล. 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.4 

 174,000  174,000 เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย
และสะดวกในการสัญจร 

ถนน คสล. 

6. โครงการจัดซื้อยางมะตอย 100,000 100,000 เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย
และสะดวกในการสัญจร 

พ้ืนที่ต าบล     
เสอเพลอ 

7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.15 

95,000  93,000  เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย
และสะดวกในการสัญจร 

ถนน คสล. 

8.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.6 

380,000  380,000  เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย
และสะดวกในการสัญจร 

ถนน คสล. 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.3 ไปโคกสว่าง 

122,000 122,000 เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย
และสะดวกในการสัญจร 

ถนน คสล. 

10. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ า คสล. ม.11 

79,000 69,600  เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม เพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ า 

ร่องระบาย
น้ า 

11.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.ริมถนนลาดยางสาย
บ้านสงเปลือย-บ้านโคกสว่าง 

769,000 684,000 เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม เพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ า 

ร่องระบาย
น้ า 

12. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
ม.12 

180,000 180,000 เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย
และสะดวกในการสัญจร 

ถนนลูกรัง. 

13. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
ม.5,13 

750,000 634,000 เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย
และสะดวกในการสัญจร 

ถนนลูกรัง. 

 รวม 2,987,000  2,774,600      
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ล าดับ โครงการ  

  
งบประมาณ

อนุมัต ิ
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

14. โครงการติดตั้งไม้เทียม รั้วเทียม กอ่สร้าง
เสาธง ต่อเตมิหลังคาเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดใหมส่งเปลือย 

400,000 
  
 

400,000         เพื่อป้องกันให้เด็กเล็กใน
ศูนย์มีความปลอดภยั  

รั้วเทียม เสาธง 
หลังคาเหล็ก 

15. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.อดัแรง ช้ัน 
3  พร้อมบ่อพัก ม.10 

70,000 69,700 เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

วางท่อระบายน้ า 

16. โครงการต่อเติมหลังคาพร้อมเทพ้ืน
คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
บ้านโคกศรสี าราญ 

100,000 100,000 เพื่อใหเ้ด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยและสะดวก  

หลังคาพร้อมเทพ้ืน
คอนกรีต 

17. โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยาง
สายหนองนาค า-วังหน้าผา 
 

1,431,000 1,425,000 เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิติทรัพย์สิน 

ไหล่ทางถนนลาดยาง 

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.8   316,000 
  
 

316,000 
          

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ร่องระบายน้ า 

19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.
14  

480,000 
  
 

480,000         เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ร่องระบายน้ า 

20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.2 276,000  
 

276,000  
  

 เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ร่องระบายน้ า 

21. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 ล าห้วย
สามพาด-ห้วยค าบาก 

96,000 96,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนนลูกรัง. 

22. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 ล าห้วย
สามพาด  

96,000 96,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนนลูกรัง. 

23. โครงการจดัซื้อและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
สาธารณะ (โซล่าเซล) ม.13,15 

360,000 316,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

ไฟโซลา่เซล 

รวม 3,625,000 3,574,700   

รวมทั้งสิ้น 6,612,000 6,349,300   
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7.นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการอบรม/สัมมนา
และทัศนะศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพฯ 

400,000 
  

395,000 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความเข้มแข็งของ
องค์กร 

การอบรมศึกษาดู
งานของบุคลากรใน
องค์กรทุกท่าน 

2. .โครงการประชุม
ประชาคม 
 

20,000 3,750 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

ประชาชนในเขต
ต าบลเสอเพลอ 

3. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.ระดับอ าเภอกุมภวา
ปี 

25,000 25,000 เพ่ือเป็นศูนย์กลางรวม
ข่าวสาร 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

4. โครงการจัดหาวัสดุต่าง ๆ 2,119,922 1,903,519 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

5. .รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 
 

516,800  382,354.65 เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมา
บริการฯลฯของแต่ละ
ส่วนงาน 

ทุกส่วนงาน 

6. โครงการจัดหาค่า
สาธารณูปโภค 
 

673,000 504,143.42   เพ่ือจัดหาสาธารณูปโภค ส านักงาน อบต.    
เสอเพลอ 

7. รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 
 

115,000 93,859 เพ่ือเลี้ยงรับรองต่างๆ การประชุม
คณะกรรมการ
ต่างๆ ตามระเบียบ
กฎหมาย 

8. โครงการค่าตอบแทน
เงินเดือน เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ตาม
กฎหมายที่พึ่งได้รับให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน อปท. 

18,944,773 23,239,314 เพ่ือเป็นค่าตอบแทนแก่
พนักงาน /ส.อบต. 

ผู้บริหารฝ่าย
การเมือง พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง อบต.
ทุกท่าน 

9. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ   

20,000 10,000 เพ่ือน าผลประเมินมา
พัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการ
บริการให้ดียิ่งขึ้น 

ผลประเมิน
ประชาชนผู้มาใช้
บริการองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

รวม 22,834,495 26,556,940   
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

10. ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในหรือนอก
ราชอาณาจักร 

506,380 285,084 เพ่ือจ่ายเดินทางไป
ราชการในหรือนอก
ราชอาณาจักร 

ผู้บริหาร,พนักงาน
,เจ้าหน้าที่ 

11. โครงการส ารวจและ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน 

300,000 300,000 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการช าระภาษี 

เขตพ้ืนที่ต าบล     
เสอเพลอ 

12. โครงการรณรงค์ปลูก
จิตส านึกไทยหัวใจ
คุณธรรม 

20,000 18,420 เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดี
ต่อการปฏิบัติงาน/ต้าน
การทุจริต 

ผู้บริหาร สมาชิก
อบต.ข้าราชการ 
พนักงาน 
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ อบต. 

13. เงินสมทบกองทุน 
 

250,000 
  

202,603 เพ่ือจ่ายเงินสมทบ
กองทุน 

พนักงานลูกจ้าง ใน
องค์กร  

14. เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท) 
 

298,700 298,700 เพ่ือจ่ายเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ 

พนักงานข้าราชการ  
ในองค์กร 

รวม 1,375,080 1,104,807   

รวมทั้งสิ้น 24,209,575 27,661,747    

                                                                                                                           
                                                                          
                                                               
8.นโยบายอ่ืน ๆ 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ
มูลฝอย 

240,000 153,715 เพ่ือก าจัดขยะใน
ชุมชน  เพ่ือ
สภาพแวดล้อมที่ดี 

ทิ้งพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเวียงค า 

รวม 240,000 153,715   

รวมทั้ง 8 นโยบาย 61,776,831 63,497,374   
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บัญชีครุภัณฑ์    

ล าดับ
ที ่

รายการ 

งบประมาณ  
 

คงเหลือ 

 
 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.  ตู้เหล็กเก็บ 5,500 5,500 - สนป. 

2.  โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี   8,000 7,800 200  
3.  โต๊ะท างานเหล็ก  11,000 11,000 -  
4.  ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 10,000 9,000 1,000  
5.  เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 26,000 26,000 -  
6.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 44,000 44,000 -  
7.  เครื่องส ารองไฟ 2,500 2,500 -  
8.  .ตู้บานเลื่อนกระจก 16,500 12,000 - คลัง 
9.  โต๊ะท างานแบบเหล็ก 13,000 12,600 400  
10.  .รถบรรทุก  ดีเซล 729,000 725,000 4,000  
11. เครื่องคอมพิวเตอร์ 66,000 66,000 -  
12. เครื่องส ารองไฟ 7,500   7,500  -   
13. เครื่องดนตรีและเครื่องเสียง 100,000 100,000 - ศึกษา 
14. .เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000 -   
15. .เครื่องส ารองไฟ 2,500 2,500 -  
16. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย (ชุดบ้าน

เด็ก) 
200,000 177,000 23,000  

17. โต๊ะท างานแบบเหล็กพร้อมเก้าอ้ี 16,000 15,600 400 พช. 
18. โต๊ะท างานแบบเหล็กพร้อมเก้าอ้ี 13,000 12,600 400   
19. เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000 -   
20. เครื่องส ารองไฟ 2,500 2,500 -  
21. ถังน้ า 16,600 16,600 - ช่าง 

22. เครื่องขยายเสียง 40,000 40,000 -  
23. ล าโพง 14,400 7,200 7,200  
24. เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000 -  

25. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 6,300 6,300 -  

รวม 1,416,300 1,375,200 36,600  

รวมครุภัณฑ์ที่ด าเนินการ จ านวน  25  รายการ 
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ผลการด าเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2563 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณ  
การเบิกจ่าย 

1. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปดิภายในหมู่บ้าน ม.9 

/   480,000 480,000 

 2. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน ม.6 ถนนข้างวัดบ้านสวนมอญซึ่ง
ต่อจากของเดิม-บ้านนายประวิทย ์ค่ายใส 

/   393,000 393,000 

 3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน ม.3 
ข้างโรงเรียน-หนองผึ้งโด่และบ้านเหล่า
ไปโคกสว่าง 

/   92,000 92,000 

 4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสวนมอญ 
ม.10 สามแยกบ้านปู่บ้าน-ไร่นายค าดี  
ญาตสินิท 

/   100,000 100,000 

 5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.19 เส้นไป
หนองผักปอดจากแยกถนนลาดยางสาย
หนองนาค า-วังหน้าผา ไปถึงโนน200ไร ่

/   300,000 300,000 

 6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้าน
โนนสวรรค์ ม.7 ไปทุ่งหลักร้อย 

/   50,000 50,000 

 7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน ม.11    

/   497,700 497,700 

 8. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ม.4 เชื่อม
ต าบลเสอเพลอ-ต าบลผาสุก เริ่มสามแยก
นานางทองใบ ค าสุข ถึงคลองห้วยเดื่อ ติด
นานายหนู ไชยปัญหา 

/   307,000 307,000 

 9. .โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน ม.7 เส้นบ้านโนนสวรรค์  ถึง รร.
มัธยมเสอเพลอพิทยาคม   

/   399,300 399,300 

 10. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า จากหนองน้ า
กินไปหนองเสอเพลอ ม.2   

/   67,000 67,000 

 11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายใน
หมู่บ้าน ม.16 จากบ้านนายสวน สุวรรณ
ศรี ถึงแยกนาอาจารย์นิพนธ์ หยุม่ไธสงค ์

/   498,000 498,000 

 12. .โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน ม.19 จากศาลาประชาคม ม.19 
ถึงบ้านนายประยรู เหง้าพรหมมินทร์   

/   278,000 278,000 

13. .โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน ม.12 เส้นจากบ้านนางกตัญชลี  
ชวนละคร  ถึงถนนตัดใหม ่

/   172,000 172,000 

14. .โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน ม.14 เส้นจากบ้านนางพนมพร 
ลาโสม ถึงบ้านนายสนั่น บุตรจินดา 

/   143,000 143,000 

รวม    3,777,000 3,777,000 
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                               ผลการด าเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2563  
 

ล าดับที่ 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณ  
การเบิกจ่าย 

 15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิภายในหมู่บ้าน ม.1    

/   213,000 213,000 

 16. .โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน ม.2 

/   442,700 442,700 

 17. โครงการรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด
ภายในหมู่บ้านวังหน้าผา ม18 

/   357,000 357,000 

 18. .โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.17 จากบ้านนางสมควร ชา
วงษ์ ถึงบ้านนายวิชัย พรมลี 

/   111,400 111,400 

 19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.17 จากสามแยกวัดสุวรรณนา
ราม ถึงบ้านนายบุญล้ า นวลบญุมา   

/   335,100 335,100 

 20. .โครงการวางท่อ คสล.ช้ัน 3 บ้านสง
เปลือย ม.19 ข้างวัดโนนพระ   

/   54,300 54,300 

 21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ ภายในหมูบ่้าน ม12 

/   329,000 329,000 

 22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.3 
  ถนนทางหลวงชนบท 

/   409,000 409,000 

 23. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.10 จากวัดสามัคคีสมพร ถึง
ฝายโนนขมิ้นล าห้วยสามพาด   

/   494,000 494,000 

 24. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.18 จากบ้านนายนิวัตน์ ขันติ
ประกอบ ถึงบ้านนายพันธ์ สิงหาบตุร 

/   231,000 230,000 

 25. โครงการขุดลอกหนองขี้ผุ ม.7 ขุดคันสระ
บ่อพื้นที่ขุดเฉพาะคันสระบ้านโนนสวรรค ์

/   50,000 48,500 

 26. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.5 ซอยบ้านนายประเวส  เหง้า
พรหมมินทร ์

/   43,000 43,000 

27. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.19 จากบ้านนายสันทัด แก้ว
เจริญ ถึงบ้านนายสุพจน์  จันทรนา 

/   56,000 56,000 

28. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.18 จากซอยศาลาประชาคมถึง
บ้านนางค าผล หมีเหมือดโลด 

/   48,000 48,000 

29. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.1 จากบ้านนายไฉน  พรหม
สิทธ์ิ ถึงสร้างแซง 

/   285,000 280,000 

รวม     3,458,500 3,451,000 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณ  
การเบิกจ่าย 

 30. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
ม.5 ซอยบ้านนายฉลอง พันธ์สาง    

/   30,000 30,000 

 31. .โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กดา้นหลังโรงเรียนโคกศรสี าราญวังหน้า
ผา ม.15 

/   452,000 442,000 

 32. โครงการจดัซื้อและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ (โซล่าเซลล์) ม.13,15 

/   316,600 316,600 

 33. .โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นกั้นล าห้วยสาม
พาดบ้านโคกศรีส าราญ ม.8 

/   635,000 540,000 

 34. โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ า คสล.
ม.14   

/   74,900 74,900 

 35. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายใน
หมู่บ้าน ม.5  

/   236,900 236,900 

 36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายใน
หมู่บ้าน ม.8 

/   317,000 317,000 

 37. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโนน
สวรรค์ ม.7 ไปบ้านนาด ี

/   50,000 50,000 

 38. โครงการซ่อมแซมหอถังระบบประปา 
หมู่บ้าน ม.8 

/   84,000 79,700 

 39. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม
ฝาปิดภายในหมู่บ้าน ม.13 

/   177,000 177,000 

 40. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม
ฝาปิดภายในหมู่บ้าน ม.15 

/   208,000 208,000 

รวม     2,581,400 2,472,100 

รวมทั้งสิ้น 40  โครงการ    9,816,900 9,700,100 
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ผลการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2563  

  

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

 เบิกจ่าย 

1.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย 

/     170,000 170,000 

2.ก่อสร้างฝายน้ าล้นกั้นล าห้วยสามพาด บ้าน
วังหน้าผา หมู่ที่ 11 

  /  864,000 - 

3.ก่อสร้างฝายน้ าล้นกั้นล าห้วยสามพาด บ้าน
โคกศรีส าราญ หมู่ที่ 8 

  /  864,000 - 

4.ก่อสร้างฝายน้ าล้นกั้นล าห้วยสามพาด บ้าน
วังหน้าผา หมู่ที่ 18 

  /  864,000 - 

5.ชุอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคก
ศรีส าราญ 

/   30,700 29,000 

6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ทองอินทร์ หมู่ที่ 5,13 

 /  5,352,000 - 

7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
สงเปลือย หมู่ที่ 9 

 /  3,581,000 - 

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

 /  388,000 - 

รวมทั้งสิ้น    12,113,700  199,000  
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          ฉ.  ผลการด าเนินงาน 
 

            องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2563   จ่ายขาดเงินสะสม   และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เพื่อพัฒนาในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   โดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนจากภาครัฐ  ภาค
ประชาชน  และภาคเอกชนในพื้นที่  จนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในพ้ืนที ่ และทั้งพ้ืนทีใ่กล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  ตามนโยบายของผู้บริหาร
บัญญัติไว้  ให้นายกองค์การ      บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน      
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ต่อสภาองค์การ   บริหารส่วนต าบล  เป็นประจ าทุกปี ตามนโยบาย  ดังนี้ 

 
 1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ       
              และสิ่งแวดล้อม 

  2. นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 
   3. นโยบายด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/ 
                         การป้องกันยาเสพติด 
   4. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  5  นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  7. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ  
  8. นโยบายด้านอ่ืน ๆ   
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ภาพประกอบ 
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                                                                                                                35 
                 
      

1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดล้อม    

- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ  เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 
 

                      

                         
 

             
                      
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  โครงการต่างๆ                                
ตามผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณปี 2563  
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                      -เงินสมทบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) 
 

                                
                                                                                                                

          -ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
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         -โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคระบาด 
 
 

     
 

     
 

                -โครงการชุมชนสะอาดบ้านเมืองน่าอยู่ภูมิทัศน์น่ามอง 
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                2. นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 
 
                  -โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

                        

                        
                                                    
                          
 

                 - โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจ าปี 
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                  -อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสวดมนต์ท านองสรภัญญะ 
 

                    
 

                       
 
 

                -วัสดุกีฬา 
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3. นโยบายด้านความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/การป้องกันยาเสพติด   
                      

                   -โครงการปอ้งกันอุบัติเหตุทางถนน 

 

                   
 
                                          
 

4. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย 
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            5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ                

 
                       -โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี 
 

                    
 

                     
                                                       
               -โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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               -โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 
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 6. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาด้านระบบเส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรและขนส่ง 
 

               -โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดใหม่สงเปลือย, บ้านโคกศรีส าราญ  
 

                 

      
  

                  -โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
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               -โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตด้านหลัง รร.โคกศรีส าราญ   
 

              
        
                - โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   
          

                 

  
             
             - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน   
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                           -โครงการก่อสร้างร่องรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด   
  

                

                     

     
 

                         -โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นกั้นล าห้วยสามพาด 
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                         -โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  
 

                    
                   

                            -โครงการจัดซื้อยางมะตอย 
 

                
                                                                                                                
               
                 -โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภาวะเดือดร้อน/ภัยพิบัติ/ผู้ประสบอุบัติเหตุฯ 
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           7. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 

 

                     - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคคลากรในองค์กร 
 

                 
 
 
  

                       -โครงการประชุมประชาคม เพื่อการพัฒนาแผนท้องถิ่น 
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              -โครงการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน 
 

                                           

                 
 

         -โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกไทยหัวใจคุณธรรม   
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            -โครงการจัดหา/ปรับปรุงพัสดุ/ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ส านักงาน 
 

                 

                
                  

9. นโยบายอ่ืนๆ 
    

  -โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
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                -โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019  
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                   โครงการต่างๆ และกิจกรรมที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ    
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          ผลการด าเนินงานอ่ืน  ๆ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้จัดท าโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี, จ่ายขาด
เงินสะสม,  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ  2563  ด าเนินงานในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความ
ร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชน  ในพ้ืนที่  จนโครงการต่าง ๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในเขตพ้ืนที ่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  สามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสอเพลอทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

        จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

                                                   (ลงชื่อ)    
                                                              (นายสมัย  นครไพร) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


