
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเปาู 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนนิงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิน่ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแตว่ันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปดิประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสบิวันโดยอย่างน้อยปีละหนึง่ครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปาู จึงขอประกาศผลการด าเนนิงานการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นเปาู ดังนี ้ 
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
    " ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู ่ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปาู 
    - ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนนิชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
    - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเปน็  
    - ส่งเสริมการประกอบอาชพีของประชาชน  
    - ส่งเสริมคุณภาพชีวติและความเข้มแข็งของชุมชน  
    - ส่งเสริมการศึกษา  
    - อนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายทุธศาสตร์ไว ้5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 



 
    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคณุภาพชีวิตที่ดี 
 
    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 

ง. การวางแผน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทปีระชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปญัหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี 
ต่อไป  
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 15 2,470,000.00 15 2,740,000.00 15 2,520,000.00 15 2,520,000.00 15 2,520,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 191 31,088,000.00 191 5,871,400.00 193 60,644,900.00 198 59,407,600.00 211 53,341,085.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 106 18,781,060.00 106 20,401,060.00 106 21,881,060.00 106 23,356,060.00 106 23,106,060.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเที่ยว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13 2,170,000.00 13 1,940,000.00 13 1,820,000.00 14 3,020,000.00 14 2,025,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 

22 2,925,000.00 22 4,125,000.00 22 3,525,000.00 22 8,925,000.00 22 2,925,000.00 

รวม 347 57,434,060.00 347 35,077,460.00 349 90,390,960.00 355 97,228,660.00 368 83,917,145.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเปาู ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 53 โครงการ งบประมาณ 20,821,188 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้ 



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตัิ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 4 100,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 2,279,217.04 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 26 17,796,871.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  9 615,100.00 

รวม 53 20,821,188.04 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเปาู มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการสืบสานประเพณี
วิถีอีสานสบืสาน
วัฒนธรรมไทย 

4,340.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

สนับสนนุงบประมาณ
ให้กับที่ท าการ
ปกครองอ าเภอพุทไธ
สง  

2.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนประจ าต าบล
บ้านเปูา 

150,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน 
เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างเป็น
ประโยชน ์

จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 12 หมู่บ้าน 

4.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการขับขี่บน 
ท้องถนน 

จัดท าปาูย
ประชาสัมพนัธ์ 
รณรงค์ จ านวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

5.  ยุทธศาสตร์การ โครงการรณรงค์การ 20,000.00 ส านักปลัด อบจ., เพื่อปูองกันการแพร่ระบาด จัดประชุมประชาคม 



พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ของยาเสพติดให้โทษ และอาสาพลังแผ่นดนิ 
จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน 

6.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,030,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุได้
มีชีวิตที่ดีขึ้นในเขตต าบล
บ้านเปูา 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผูสู้งอายุจ านวน 
950 คน  

7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้พิการ  3,590,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้พิการได้มี
ชีวิตที่ดีขึ้นในเขตต าบลบา้น
เปูา 

จ่ายสงเคราะห์เบี้ยยงั
ชีพผู้พิการจ านวน 
197 คน 

8.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์  150,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ได้มีชีวิตที่ดีขึน้ในเขต
ต าบลบ้านเปาู 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ตดิเชื้อเอดส์
จ านวน 30 คนๆละ
6,000 บาท/ป ี

9.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

เงินช่วยค่าท าศพ
ข้าราชการ/พนักงาน 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือค่าท า
ศพให้กับข้าราชการ/
พนักงานส่วนต าบล / กรณี
เสียชีวิต 

ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนต าบล 

10.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

เงินส ารองจ่าย 654,500.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็รค่าใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉิน เร่งด่วนที่มีสาะารณ
ภัยเกิดขึ้น เช่น วาตภัย ภัย
แล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน  

11.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ

136,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
หลักประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้าง ร้อยละ 5 

พนักงานจ้าง 

12.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

เงินสมทบกองทนุทดแทน 7,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้า
กองทุนเงินทดแทนเป็นราย
ปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของ

พนักงานจ้าง 



ค่าจ้าง 

13.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น (กบท.) 

370,260.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น (กบท.) ร้อยละ 1% 
ของรายได้ไม่รวมเงิน
อุดหนุน 

พนักงานส่วนต าบล  

14.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทงประจ าป ี

170,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑. เพื่อสืบสานประเพณีอัน
ดีงามของชาวไทย ๒. เพื่อ
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป 
๓. เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก
ประเพณีอันดีงามของไทย  

ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน  

15.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง 
ทั้งด้าน โภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ - เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญ และก าลังใจให้
ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อ
การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
เพื่อด ารงอยู่ในสังคมอย่างมี
คุณค่า  

ผู้สูงอายในต าบลบา้น
เปูา 

16.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการ 3 วัย สาน
สัมพันธ์ครอบครัว 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้พุทธศาสนาเปน็ที่ห
ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการ
ด าเนินชีวิต และเพื่อสร้าง
จิตส านึกให้ครอบครัวเกิด
ความรักความหวงแหน 

ประชาชน เด็ก และ
เยาวชน ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 



ตลอดถึงปลูกฝังและ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

17.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในงาน
เทอดพระเกียรติ 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้านแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

18.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการจัดงานประเพณี
วันเข้าพรรษา 

77,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้ สืบทอดต่อชน
รุ่นหลัง 

จ านวน 12 หมู่บ้าน  

19.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษา 

752,380.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นอาหารกลางวัน 
จ านวน 416,500 บาท ค่า
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)  

ศพด. ทั้ง 3 ศูนย ์

20.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ค่าอาหารเสริม (นม) 738,191.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนม 
อย่างพอเพียงและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย ์

21.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,138,100.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันอยา่งพอเพียง 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 
ศูนย์ 

22.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

อุดหนุนโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

80,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้การช่วยเหลือการ
บริหารงานของศูนยฯ์ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พุทไธสง  

23.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัต ิ

84,100.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณภัยเบื้องต้น 

จิตอาสาภัยพบิัติ ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเปาู 



24.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

240,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขใน
หมู่บ้าน 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

25.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการควบคุมปูองกัน
และระงับโรคติดต่อ 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการปูองกันและระงับ
โรคติดต่อ 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านเปูา 

26.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 90,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ

ประชาชน 

27.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกปาุเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติและทดแทน
ต้นไม้ที่ถูกท าลาย  

ปลูกต้นไม้ จ านวน 
500 ต้น 

28.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี 

โครงการจัดท าแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้การบริหารจัดการใน
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ป ีในต าบล 

29.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี 

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ให้กับประชาชนใน
เขตต าบลบา้นเปูา 

ออกบริการเคลื่อนที่ 
ให้กับประชาชนในเขต
ต าบลบ้านเปาู 12 
หมู่บ้าน1,455 หลังคา
เรือน 

30.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม

โครงการยกย่องเชิดชู
บุคลากรภายในองค์กร
ดีเด่น 

3,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อการยกย่อง เชิดชู
เกียรติ เป็นขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติราชการและเปน็

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง อบต.
บ้านเปูา  



หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี 

แบบอย่างที่ดีให้กับ
พนักงานส่วนต าบล 

31.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

32.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 97,100.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เป็นการเลือกตั้งซ่อม
สมาชิก อบต. แทนต าแหนง่
ที่ว่าง 

ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน  

33.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี 

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  

300,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานสว่น
ต าบลและพนักงานจ้าง มี
ความรู้ความสามารถเพื่อ
รองรับภารกิจการถ่ายโอน 

จัดให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างทุกคนเข้า
รับการอบรม 

34.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจา้ง 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้บริหาร 
สมาชิ อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจา้ง 

จัดให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างทุกคนเข้า
รับการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

35.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคคลดีเด่นภายในต าบล 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

เพื่อการยกย่อง เชิดชู
เกียรติ เป็นขวัญก าลังใจใน

ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 



บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี 

ส านักงานปลัด อบต. การปฏิบัติราชการและเปน็
แบบอย่างที่ดีให้กับบุคคล
ภายในต าบล 

36.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
องค์ความรู้ให้กับคณะ
ผู้บริหาร พนักงานสว่น
ต าบล พนักงานจา้ง 

150,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงาน มีความรัก ความ
สามัคคี ลดปัญหาข้อ
ขัดแย้ง มีทัศนคติที่ด ี

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง จ านวน 
43 คน 

37.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ทักษะ และด าเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

38.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
หรือผู้ที่สนใจ มีความรู้
ความเข้าใจในการท า
การเกษตร เพื่อลดรายจ่าย 
สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม
จากอาชีพหลักในครัวเรือน 

ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

39.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้ประชาชน
ภายในต าบล 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มอาชีพ จ านวน 
๑๒ หมู่บ้าน 

40.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมอันเนื่องมาจาก
สมเด็จพระเทพราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อวิจัยและพัฒนาวิธีการ
อนุรักษ์และการเก็บรักษา
เชื้อพันธุกรรมพืช ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
และสามารถขยาย
พันธุกรรมได ้

พื้นที่ปาุชุมชนใน
ต าบลบ้านเปาู 

41.  ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้างถนน 233,700.00 ส านัก/กองชา่ง, เพื่อใช้เป็นเส้นทางสาธารณ มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น



พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

คสล. บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 
6 จากถนนลาดยางถึง
บ้านนางสายหยุด พลดง
นอก 

ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

ประ โยชน์ ระหว่างท้องถ่ิน
และประชาชนทัว่ไปและ
เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 
6,12 มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

จ านวน ๑ สาย 

42.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างบ่อพัก
น้ าประปา บา้นหนองบัว
รอง หมู่ที่ 10 

270,500.00 
ส านัก/กองชา่ง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าในหมู่บ้าน  

บ่อพักน้ าประปา
จ านวน 1 แห่ง 

43.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟูาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 5 และหมู่ 
11 บ้านแฮด,บ้านส้มโฮง 

366,124.04 
ส านัก/กองชา่ง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ระบบประปาหมู่บ้าน
มีไฟฟูาใช้อยา่งมีประสิทธ
ภาพเพิ่มมากขึ้น 

ประปาหมู่บ้าน บา้น
แฮด หมู่ที่ 5 

44.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายที่นายณรงค ์สุข
กมลกุล ถึงโคกเหล่าบักโส 
บ้านโสกบก หมู่ที่ 4 

205,600.00 
ส านัก/กองชา่ง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 มี
เส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. จ านวน 1 
สาย 

45.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายต่อเนื่อง หมู่ที่ 
1 บ้านหนองบัวรอง สาย
บ้าน ผอ.สุขุม ถึง ที่
นานางอุดม เปรมไธสง 

200,600.00 
ส านัก/กองชา่ง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 
1,10 มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น
จ านวน 1 สาย 

46.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหนองสิมถึงสี่
แยกบ้านเก่า บ้านหนอง
บัวตะใกล ้หมู่ที่ 2 

200,800.00 
ส านัก/กองชา่ง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 2 มี
เส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็ว 

มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น
จ านวน 1 สาย 

47.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากถนน ทล. 2061 
- ที่นานายไสวบ้านดอน

600.00 
ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 3 มี
เส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็ว 

มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น
จ านวน 1 สาย 



กลาง ม.3 , กองการแพทย์ 

48.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.7 จากหนองคูณ
ถึงประปาหมู่บ้าน 

219,800.00 
ส านัก/กองชา่ง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 7 มี
เส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็ว 

มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น
จ านวน 1 สาย 

49.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.8 จากวัดจอม
วาร-ีประปา 

221,700.00 
ส านัก/กองชา่ง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 8 มี
เส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็ว 

มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น
จ านวน 1 สาย 

50.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.9 จากประปา-
หนองบาก 

13,893.00 
ส านัก/กองชา่ง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 9 มี
เส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็ว 

มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น
จ านวน 1 สาย 

51.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าจากศาลา
กลางบา้น-ถนนลาดยาง 
ม.11 

210,400.00 
ส านัก/กองชา่ง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 11 
มีเส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็ว น้ าไม่ท่วมขัง 

มีรางระบายน้ าเพิ่มข้ึน 

52.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการลงหินคลุกสาย
ต่อเนื่อง ม.12 สายหนอง
กุง จากนานายใหม่ แสง
อรุณถึงนานางหนูรอด จัน
ทะบูรณ ์

0.00 
ส านัก/กองชา่ง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 12 
มีเส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็ว 

มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น 
1 สาย 

53.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการซ่อมแซมพร้อม
ยกระดับถนน คสล. ม.12 
จากบ้านนายสัว โตไธสง
ถึง บ้านนายเรียน ปูองไธ
สง 

135,500.00 
ส านัก/กองชา่ง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 12 
มีเส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็ว 

มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น
จ านวน 1 สาย 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนนิโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 30 โครงการ จ านวนเงิน 19,545,255 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 30 โครงการ จ านวนเงิน 17,352,848 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ โครงการ การเบิกจ่าย



ลงนามในสัญญา งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 2 10,090.00 2 10,090.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 2,262,924.04 10 2,262,924.04 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 18 15,168,252.63 18 15,079,833.97 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม     

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี     

รวม 30 17,441,266.67 30 17,352,848.01 

    รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดงันี ้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัต/ิ
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 

10,000.00 8,700.00 8,700.00 1,300.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการรณรงค์การปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

20,000.00 19,850.00 19,850.00 150.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,030,000.00 8,670,100.00 8,670,100.00 359,900.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,590,000.00 2,338,400.00 2,338,400.00 1,251,600.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 150,000.00 112,500.00 112,500.00 37,500.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินส ารองจ่าย 654,500.00 654,230.55 625,423.75 269.45 



7.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

136,000.00 75,273.00 75,273.00 60,727.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินสมทบกองทนุเงิน
ทดแทน 

7,000.00 6,000.00 6,000.00 1,000.00 

9.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น (กบท.) (ยกเลิก) 

370,260.00 370,260.00 370,260.00 0.00 

10.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการจัดงานประเพณีวนั
ลอยกระทงประจ าป ี

170,000.00 170,000.00 170,000.00 0.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในงาน
เทอดพระเกียรติ 

30,000.00 6,090.00 6,090.00 23,910.00 

12.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

2) โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษา 

752,380.00 657,220.00 657,220.00 95,160.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

738,191.00 666,129.08 606,517.22 72,061.92 

14.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,138,100.00 1,105,000.00 1,105,000.00 33,100.00 

15.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนโครงการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

16.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัต ิ

84,100.00 84,100.00 84,100.00 0.00 

17.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการควบคุมปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

200,000.00 54,400.00 54,400.00 145,600.00 

18.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 



19.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 

20,000.00 300.00 300.00 19,700.00 

20.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมและพฒันา
อาชีพให้ประชาชนภายใน
ต าบล 

10,000.00 9,790.00 9,790.00 210.00 

21.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 6 จาก
ถนนลาดยางถึงบา้นนาง
สายหยุด พลดงนอก 

233,700.00 233,700.00 233,700.00 0.00 

22.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างบ่อพัก
น้ าประปา บา้นหนองบัวรอง 
หมู่ที่ 10 

270,500.00 270,500.00 270,500.00 0.00 

23.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟูาระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ 5 และหมู่ 11 บ้านแฮด
บ้านส้มโฮง 

366,124.04 366,124.04 366,124.04 0.00 

24.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทีน่ายณรงค ์สุขกมลกุล 
ถึงโคกเหล่าบักโส บ้านโสก
บก หมู่ที่ 4 

205,600.00 205,600.00 205,600.00 0.00 

25.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้าง คสล. สาย
ต่อเนื่อง หมู่ที่ 1 จากบา้น
ผอ.สุขุมถึงที่นานางอุดม 

200,600.00 200,600.00 200,600.00 0.00 

26.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหนองสิมถึงสี่แยกบ้าน
เก่า บ้านหนองบัวตะใกล้ 
หมู่ที่ 2 

200,800.00 200,800.00 200,800.00 0.00 

27.  ยุทธศาสตร์การพฒันา โครงการก่อสร้างถนน คสล. 219,800.00 219,800.00 219,800.00 0.00 



ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ม.7 จากหนองคูณถึงประปา
หมู่บ้าน 

28.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.8 จากวัดจอมวาร-ีประปา 

221,700.00 221,700.00 221,700.00 0.00 

29.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าจากศาลากลางบ้าน-
ถนนลาดยาง ม.11 

210,400.00 208,600.00 208,600.00 1,800.00 

30.  
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการซ่อมแซมพร้อม
ยกระดับถนน คสล. ม.12 
จากบ้านนายสัว โตไธสงถึง 
บ้านนายเรียน ปูองไธสง 

135,500.00 135,500.00 135,500.00 0.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 15 2,520,000.00 4 100,000.00 2 10,090.00 2 10,090.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 198 59,407,600.00 13 2,279,217.04 10 2,262,924.04 10 2,262,924.04 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคณุภาพชีวิตที่ดี 106 23,356,060.00 26 17,796,871.00 18 15,168,252.63 18 15,079,833.97 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 14 3,020,000.00 1 30,000.00 
    

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตามหลักการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี  22 8,925,000.00 9 615,100.00 
    

รวม 355 97,228,660.00 53 20,821,188.04 30 17,441,266.67 30 17,352,848.01 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ได้ด าเนนิการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที ่โดยได้รบัความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนใน



พื้นที่ตลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพืน้ที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอลงกต เดือนไธสง ประธานกรรมการ 044119756 ต่อ 901 0807836077 - 

นางกลนีย ์บุญเพ็ชร กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0819675594 - 

นายสทิธิ ์ตุ้มไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 901 - - 

นายฉลาด ใบเงิน กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0953409532 - 

นายทรงศลิป ์สมอินทร ์ กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0982429064 - 

นายส ารวย นครไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0804650357 - 

นายสงเมือง ตุ้มไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 901 - - 

นายพรวณ กัณหา กรรมการ 044119756 ต่อ 901 - - 

นายบุญรอด จันดาวงศ ์ กรรมการ 044119756 ต่อ 901 - - 

นางสมหมาย ฝุายพลแสน กรรมการ 044119756 ต่อ 902 0934149275 - 

นายพิษณ ุปิ่นรัตนกุล กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0860749784 - 

นายอรรถพล สิงห์ทอง กรรมการ 044119756 ต่อ 902 0962964450 - 

นายวิจิตร สุวรรณวิโรจน ์ กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0823806562 - 

นายประเสริฐ กลางสวัสดิ ์ กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0854636674 - 

นายวนัสนันท์ ปะจะเน กรรมการ 044119756 ต่อ 902 0860676749 - 

นางฉวีวรรณ อุดไธสง กรรมการ/เลขานุการ 0442197565 ต่อ 902 0818384852 - 

นางสาวละมุล ตอบไธสง ผู้ช่วยเลขานุการ 044119756 ต่อ 902 0890301265 - 



 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอรรถพล ศิลาด ี ประธานกรรมการ 044119756 ต่อ 901 0923613021 - 

นายอุดม เดื่อไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0913563778 - 

นายสทิธิพงษ ์ตุ่ยไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0935583247 - 

นางพวง เมฆวัน กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0876463701 - 

นายเฉลิมวฒุ ิลับไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0625831997 - 

นายพรพงษ ์ดูยอดรัมย์ กรรมการ 044119756 ต่อ 903 0981039457 - 

นางสมหมาย ฝุายพลแสน กรรมการ 044119756 ต่อ 902 0934149275 - 

นายค าแสน นนทจิันทร ์ กรรมการ 044119756 ต่อ 902 - - 

นายสงัวาลย ์ค าไพ กรรมการ 044119756 ต่อ 901 - - 

นางสาววนัเพ็ญ เตรียมไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 903 0862627948 - 

นางสาวละมุล ตอบไธสง กรรมการ/
เลขานุการ 

044119756 ต่อ 902 0890301265 - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางฉวีวรรณ อุดไธสง ประธานกรรมการ 044119756 ต่อ 903 0818384652 - 

นางปุญญิสา คมวชิรกุล กรรมการ 044119756 ต่อ 904 0653075249 - 

นางสาววนัเพ็ญ เตรียมไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 906 0862627948 - 

นายเชิดศักดิ ์มุดไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 904 0878690729 - 

นายพรชยั เลาะไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 902 0872538940 - 



นายปิยนนัท์ อ าภาวงศ ์ กรรมการ 044119756 ต่อ 902 0981545215 - 

นางศิริญญา สัจจะมณ ี กรรมการ 044119756 ต่อ 902 0833878865 - 

นางสาวละมุล ตอบไธสง กรรมการ/เลขานุการ 044119756 ต่อ 902 0890301265 - 

นายเอกภพ เวชชศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 044119756 ต่อ 902 0956714821 - 
 

    ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ทราบ 
เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนนิการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
    
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
 
 
                                                              นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเปาู  
 
 

 
 


