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ค าน า 
 

   แผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นแผนท่ีระบุถึง วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ จุดมุ่งหมายการพฒันา ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้ง
กนั เพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และ
ศกัยภาพของแต่ละทอ้งถ่ินรวมทั้งสอดคลอ้งตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายท่ี
ส าคญัของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผน่ดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การพฒันาพื้นท่ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอและนโยบายของผู ้บริหารท้องถ่ินโดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดการจดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ เป็น
เคร่ืองมือในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 ดงันั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า  จึงได้ตระหนักถึงความส าคญัของการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า  ฉบบัน้ีข้ึนมา  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 
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บทที ่๑ 
บทน า 

 

    พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บญัญติัใหเ้ทศบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลและ
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปพิเศษมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองโดยมี
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นหน่วยงานประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกดว้ย 
    เน่ืองจากการวางแผนในระยะสั้นและระยะยาวเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบาย การ
ปกครอง  การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงั และการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีท่ี
กฎหมายก าหนด องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยอ่มมีความเป็นอิสระในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
และการด าเนินการตามแผน คามเป็นอิสระนั้น ไม่ไดห้มายถึง ความเป็นอิสระในการจดับริการ
สาธารณะบางส่วนใหแ้ละยงัตอ้งอยูใ่นการก ากบัดูแล หรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีก
ดว้ย 
    แผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวสิัยทศัน์  พนัธะกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต โดย
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ และ
นโยบายในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
    การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็น
กระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยก าหนดสภาพการณ์ท่ี
ตอ้งการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ บนพื้นฐานของการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบ
ดา้นและเป็นระบบ ทั้งน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ินและปัญหาความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย 
    การวางแผนยทุธศาสตร์ การพฒันา มีความส าคญัต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น
อยา่งยิง่ ทั้งน้ีเน่ืองจาก แผนยทุธศาสตร์การพฒันา เป็นแผนท่ีมุ่งสู่สภาพการณ์ ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน
ในอนาคตเป็นกรอบในการก าหนดทิศทาง การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหมุ้่งไปสู่
สภาพการณ์อนัพึงประสงค ์ ไดอ้ยา่งเท่ากนักบัการเปล่ียนแปลงโดยสามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา จึงเป็นการก าหนดทิศ
ทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีตอ้งก าหนดถึงสภาพการณ์ท่ีตอ้งบรรลุ และ
แนวทางในการท่ีจะท าใหบ้รรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
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การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีดีจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการรวบรวม 
และการวเิคราะห์ขอ้มูล อยา่งรอบดา้นและเป็นระบบ ทั้งน้ี เพื่อใหแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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บทที ่๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
๒.๑  ข้อมูลเก่ียวกับท่ีตั้ ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น และทรัพยากรธรรมชาติ 
ประวตัิขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
        องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า  อ าเภอพุทไธสง  จงัหวดับุรีรัมย ์  ไดรั้บการยกฐานะจาก
สภาต าบลจดัตั้งเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า    ตามพระราชบญัญติัสภาต าบล   และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  เม่ือวนั ท่ี ๑๙  ธนัวาคม  ๒๕๓๙  ดว้ยพื้นท่ี  ๓๗ ตาราง
กิโลเมตร  หรือ ประมาณ  ๒๓,๑๒๕ ไร่      และ ก.อบต. จงัหวดับุรีรัมย ์ มีมติเห็นชอบปรับขนาด 
อบต. จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  เม่ือ วนัท่ี  ๒๔  มกราคม ๒๕๕๑   เวบ็ไซด ์ องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นเป้า  www.banpaobr.go.th   E-mail :www.banpaobr.go.th@hotmail.co.th     
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  อ าเภอพุทไธสง  จังหวดับุรีรัมย์ 
มีจ  านวนหมู่บา้นทั้งหมด  ๑๒  หมู่บา้น  ดงัน้ี 
 ๑. หมู่ท่ี๑  บา้นหนองบวัรอง 
 ๒. หมู่ท่ี๒  บา้นหนองบวัตะใกล ้
 ๓. หมู่ท่ี๓  บา้นดอนกลาง 
 ๔. หมู่ท่ี๔  บา้นโสกบก 
 ๕. หมู่ท่ี๕  บา้นแฮด 
 ๖. หมู่ท่ี ๖  บา้นสระแกว้ 
 ๗. หมู่ท่ี ๗  บา้นคูณ 
 ๘. หมู่ท่ี ๘  บา้นคูณ 
 ๙. หมู่ท่ี ๙  บา้นโพธ์ิทอง 
 ๑๐. หมู่ท่ี ๑๐ บา้นหนองบวัรอง 
 ๑๑. หมู่ท่ี  ๑๑ บา้นส้มโฮง 
 ๑๒. หมู่ท่ี ๑๒ บา้นสระแกว้ 
  
 
 
 

http://www.banpaobr.go.th/
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    ๑.๑   ทีต่ั้ง 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า   ตั้งอยูท่างทิศเหนือ   ของอ าเภอพุทไธสง  จงัหวดับุรีรัมย ์  
ห่างจากอ าเภอพุทไธสง   ประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร และห่างจากตวัจงัหวดับุรีรัมย ์๘๐  กิโลเมตร 
๑.๒  เนือ้ที่ 

                องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า  มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ ๒๓,๑๒๕ ไร่ ( ๓๗ ตาราง
กิโลเมตร) 

 
 ๑.๓   ภูมิประเทศ                                                                                                                                                  

       ทิศเหนือ        ติดต่อกบัต าบลนาโพธ์ิ  อ าเภอนาโพธ์ิ  จงัหวดับุรีรัมย ์
       ทิศใต ้              ติดต่อกบัต าบลแดงใหญ่  อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์  จงัหวดับุรีรัมย ์
       ทิศตะวนัออก     ติดต่อกบัต าบลบา้นแวง  อ าเภอพุทไธสง  จงัหวดับุรีรัมย ์
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       ทิศตะวนัตก    ติดต่อกบัต าบลทองหลาง  อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์  จงัหวดับุรีรัมย ์
ตารางที ่๒ แสดงแผนที่ทีต่ั้งและอาณาเขต

 
 

ต าบลบ้านเป้า 
๑.๔   จ านวนหมู่บ้าน    

   -     มีจ  านวนทั้งหมด  ๑๒  หมู่บา้น 
๑.๕   ท้องถิ่นในต าบล 

- ไม่มี 

แผนที่ต ำบลบ้ำนเป้ำ 

2 หนองบัวตะไก้ 

1 หนองบัวรอง 

10 หนองบัว

รอง 

 3 ดอนกลาง 

 9 โพธ์ิทอง 

4  โสก

บก 

11 ส้ม

โฮง 5 แฮด 

12 สระแก้ว 

6 
สระแก้ว 

7 คูณ 

เหนือ 

ศสช. บ้านแฮด 

อบต. บ้าน

เป้า 

อ ำเภอนำโพธ์ิ 

อ ำเภอ

พทุไธสง อ ำเภอหนองสองห้อง 

อ ำเภอบ้ำนใหม่ไชยพจน์ 

8 คูณ 
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๑.๖   ประชากร   องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า  ประชากร รวมทั้งส้ิน ๕,๕๗๔ คน  ชาย 
๒,๗๑๖คน  หญิง ๒,๘๕๘  คน  ความหนาแน่นเฉล่ีย  ๑๔๙  คน/  ตร.กม.  จ  านวนครัวเรือน  
๑,๓๒๕  ครัวเรือน 
 
ตารางที่ ๓   แสดงจ านวนประชากร   ( ข้อมูลตามทะเบียนบา้น กรมการปกครอง  ณ  เมษายน 
๒๕๕๖) 

หมู่ที่ บ้าน ชาย หญงิ รวม จ านวน
ครัวเรือน 

๑ บา้นหนองบวัรอง ๒๕๗ ๒๗๗ ๕๓๔ ๑๔๒ 
๒ บา้นหนองบวัตะใกล ้ ๑๖๙ ๑๗๖ ๓๕๔ ๘๘ 
๓ บา้นดอนกลาง ๒๘๑ ๓๑๒ ๕๙๓ ๑๓๗ 
๔ บา้นโสกบก ๕๕๕ ๒๑๖ ๔๓๘ ๑๒๐ 
๕ บา้นแฮด ๒๙๔ ๓๑๔ ๖๐๘ ๑๕๙ 
๖ บา้นสระแกว้ ๑๙๙ ๑๙๖ 395 ๑๐๒ 
๗ บา้นคูณ ๒๘๐ ๒๙๔ ๕๗๔ ๑๓๖ 
๘ บา้นคูณ ๒๖๐ ๒๕๓ ๕๑๓ ๑๑๕ 
๙ บา้นโพธ์ิทอง ๑๙๒ ๑๘๔ ๓๗๖ ๘๓ 
๑๐ บา้นหนองบวัรอง ๑๙๑ ๒๐๒ ๓๙๓ ๑๐๒ 
๑๑ บา้นส้มโฮง ๑๐๖ ๑๑๑ ๒๑๗ ๕๓ 
๑๒ บา้นสระแกว้ ๒๘๓ ๓๒๓ ๖๐๖ ๑๓๘ 

รวม ๒,๗๓๔ ๒,๘๕๘ ๕,๕๙๒ ๑,๓๗๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ๔  แสดงจ านวนครัวเรือนตามแบบสอบถาม  จปฐ. ปี ๒๕๕๖   จ านวน ๑,๐๐๔  หลงั 
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หมู่ที ่ บ้าน จ านวนครัวเรือนทั้งหมดตาม จปฐ. 
๑ บา้นหนองบวัรอง ๑๐๐ 
๒ บา้นหนองบวัตะใกล ้ ๗๖ 
๓ บา้นดอนกลาง ๑๑๔ 
๔ บา้นโสกบก ๗๐ 
๕ บา้นแฮด ๑๓๐ 
๖ บา้นสระแกว้ ๘๖ 
๗ บา้นคูณ ๑๑๐ 
๘ บา้นคูณ ๘๗ 
๙ บา้นโพธ์ิทอง ๔๙ 
๑๐ บา้นหนองบวัรอง ๗๖ 
๑๑ บา้นส้มโฮง ๔๘ 
๑๒ บา้นสระแกว้ ๑๐๔ 

รวม ๑,๐๕๐ 

 
๒. สภาพทางเศรษฐกจิ  

 อาชีพ 
-  ประกอบอาชีพท านา   ๙๐    % 
-  ประกอบอาชีพรับจา้ง   ๕.๕๙  % 
-  ประกอบอาชีพรับราชการ ๒.๗๕  % 
-  ประกอบอาชีพอ่ืนๆ   ๑.๖๕ %  
หน่วยธุรกจิ 
     -  ป๊ัมน ้ามนัและก๊าซ      ๗  แห่ง 
     -  โรงสีขา้ว        ๒๑ แห่ง 
     -  ท าขนมจีน        ๔  แห่ง 
     -  ร้านซ่อม/เช่ือม       ๓  แห่ง 
     -  ร้านคา้        ๔๒     แห่ง 
     -  ร้านเสริมสวย                              ๒    แห่ง 
     -  รับซ้ือของเก่า                              ๓         แห่ง 
     -  เสารับสัญญาณโทรศพัท ์            ๒      แห่ง 
     -  ร้านวสัดุก่อสร้าง                         ๒      แห่ง 
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     -  ร้านขายอาหารสัตว ์                    ๑     แห่ง 
๓. ด้านสังคม 
การศึกษา 
     -  โรงเรียนประถมศึกษา      ๒  แห่ง 
     -  โรงเรียนขยายโอกาส      ๑  แห่ง 
     -  ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น  ๑๒ แห่ง 
     -  ศูนยก์ารเรียนชุมชน      ๑  แห่ง 
     -  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก       ๓    แห่ง 
สาธารณสุข  
     -  โรงพยาบาลส่งเสริมส่วนสุขภาพประจ าต าบล  ๑ แห่ง 
     -  อตัราการมีและการใชส้้วมราดน ้า     ๑๐๐ % 
องค์กรทางศาสนา 
     -  วดั    ๖ แห่ง 
     -  ส านกัสงฆ ์  ๑ แห่ง 
ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
-  ท่ีพกัสายตรวจ  ๑  แห่ง 
4. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
การคมนาคม 
- ถนนคอนกรีตในหมู่บา้น  จ านวน      ๔๘ สาย 
- ถนนลาดยาง      จ านวน       ๔  สาย 
- ถนนหินคลุก/ลูกรัง    จ านวน       ๖      สาย 
- ถนนดิน       จ านวน       ๑๔     สาย 

การโทรคมนาคม 
     -  ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลขสาขา  ๑   แห่ง 
     -  โทรศพัทส์าธารณะ     ๒๗  แห่ง 
การไฟฟ้า 
     -  ไฟฟ้าสาธารณะ          จ านวน    ๖๐    จุด 
     -  ไฟฟ้าส่องสวา่งถนนทางหลวง      จ านวน     ๑   จุด 
 
 
แหล่งน า้ธรรมชาติ 
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-  ล าหว้ย      ๑     แห่ง 
-  บึง,หนอง และอ่ืนๆ  ๑๓ แห่ง 
แหล่งน า้ทีส่ร้างขึน้ 
     -  ฝาย        ๖      แห่ง 
     -  บ่อบาดาลโยก         ๔  แห่ง 
ระบบประปา 
      -  ประปาบาดาล              ๓    แห่ง  
      -  ประปาขนาดกลาง         ๓ แห่ง 
      -  ประปาขนาดใหญ่          ๔    แห่ง  
๔. นโยบาย 
   แนวทางการพฒันาของจงัหวดั 
   การพฒันาเส้นทางคมนาคมในต าบล/หมู่บา้น 
   การพฒันาแหล่งน ้ากิน/น ้าใช ้และน ้าเพื่อการเกษตร 
   การพฒันากลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
๕. ศักยภาพ 
   ๕.๑  บุคลากร                    จ านวน    ๔๕    คน    แยกเป็น 
           พนักงานส่วนต าบล                   จ านวน    ๒๔    คน 
  ส านักปลดั                                                                     ๘   คน 
    -นกับริหารงาน อบต. ๗                             ๑       คน 
    -หวัหนา้ส านกัปลดั ๖                                ๑        คน 
    -นิติกร ๓                ๑    คน 
    -เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน ๓       ๑         คน 
    -บุคลากร ๓                ๑         คน 
    -เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน ๓          ๑     คน 
        -เจา้หนา้ท่ีธุรการ ๔                                                      ๑          คน 
        -เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ๔           ๑          คน 
  ส่วนการคลงั         ๕ คน 
    -นกับริหารการคลงั ๗         ๑ คน 
    -นกัวชิาการคลงั ๓                  ๑ คน 
    -เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ๓      ๑ คน 
    -เจา้พนกังานพสัดุ ๒    ๑   คน 
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    -เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้   ๒  ๑ คน 
  ส่วนโยธา          ๔ คน 
    -นกับริหารงานช่าง ๖     ๑  คน 
                 -นายช่างโยธา ๕                              ๑    คน 
                 -ช่างไฟฟ้า ๑                                   ๑     คน 
    -เจา้พนกังานธุรการ ๒     ๑  คน 
   ส่วนการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ๕ คน 
    -นกัวชิาการศึกษา ๕    ๑ คน 
                 -ครูผูดู้แลเด็ก                                 ๔  คน 
       ส่วนส่งเสริมการเกษตร     ๒ คน 
    -นกัวชิาการเกษตร ๓    ๑ คน 
      -เจา้พนกังานชุมชน ๒    ๑  คน 

 พนักงานจ้างตามภารกจิ/ทัว่ไป                                 จ านวน     ๒๑     คน 
          พนักงานจ้างตามภารกจิ         ๑๘  คน 
    -ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน    ๑  คน 
    -ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ          ๒  คน 
    -พนกังานขบัรถ                  ๑  คน 
    -ครูผูดู้แลเด็ก             ๖       คน 
    -ผูช่้วยนายช่างโยธา           ๑  คน 
    -ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ๑  คน 
    -ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี      ๑  คน 
                 -ผูช่้วยนกัพฒันาชุมชน                                       ๑    คน 
    -ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน       ๒   คน 
                 -ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีพสัดุ                                ๑    คน 
                 -ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล                    ๑      คน 
          พนักงานจ้างทัว่ไป          ๔ คน 
    -ภารโรง              ๑ คน 
                 -คนงานทัว่ไป                                       ๓  คน 
 ๖. ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา      -   คน 
   มธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา  ๒   คน 
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   อนุปริญญาตรี         ๖   คน 
   ปริญญาตรี              ๒๓  คน 
   สูงกวา่ปริญญาตรี       ๕  คน 
๗. การบริการพืน้ฐาน 
     ๗.๑  การคมนาคม 

 - การคมนาคมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า  สามารถติดต่อหมู่บา้น/ต าบลโดย
ใชก้าร    ติดต่อทางบกติดต่อระหวา่งหมู่บา้นกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า ใช้
ถนนลาดยาง หินคลุก ลูกรัง 
 -การติดต่อระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้ากบัท่ีวา่การอ าเภอพุทไธสง  ใชถ้นน
สาย พุไธสง-ทางพาด  ๒๐๖๑   ระยะทาง  ๑๗ กิโลเมตร 

   -การติดต่อกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ   ระยะทาง ๕ กม. 
   -การติดต่อกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ระยะทาง ๖ กม. 
   -การติดต่อกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทองหลาง  ระยะทาง ๗ กม. 
   -การติดต่อกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแวง  ระยะทาง ๔ กม.  
 ๗.๒  การโทรคมนาคม 
   ท่ีท าการไปรษณีย ์    - แห่ง 
   สถานีโทรคมนาคม    - แห่ง 
๗.๓ การไฟฟ้า 

   ไฟฟ้าเขา้ถึงและมีไฟฟ้าใชค้รบทั้ง   ๑๒   หมู่บา้น 
๗.๔ แหล่งน า้ธรรมชาติ 
  ล าน ้า /  ล าหว้ย    ๑ สาย 
  บึง /  หนองและอ่ืนๆ  ๑๓ แห่ง 
๗.๕  .แหล่งน า้ทีส่ร้างขึน้ 
  -ฝาย        ๖ แห่ง   

   -บ่อบาดาลโยก    ๔ แห่ง 
     ๗.๖  ระบบประปา 
   -ประปาบาดาล    ๓ แห่ง 
   -ประปาขนาดกลาง   ๓ แห่ง 
   -ประปาขนาดใหญ่   ๔ แห่ง 

 ๘.ข้อมูลอืน่ๆ  
   ๘.๑   ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่  
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  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า เป็นแหล่งน ้า   เช่น   
หนองรังกา    คลองอีสานเขียว หนองคูณ หนองตาหล่อม โสกเกวยีนหล่ม  หนองสิม 

   ๘.๒   มวลชนจัดตั้ง 
    ลูกเสือชาวบา้น      ๓  รุ่น จ านวน ๒๕๕ คน 
    ไทยอาสาป้องกนัชาติ    ๒ รุ่น จ านวน ๒๖๐ คน 
    อปพร.         ๒ รุ่น จ านวน ๒๓๕ คน 
    อสตร.         ๑ รุ่น จ านวน ๑๒๐ คน  
    หมู่บา้นมวลชนสัมพนัธ์   ๑ หมู่บา้น 
    กลุ่มพฒันาสตรี      ๑๒ หมู่บา้น                    
                 อ่ืนๆ         - รุ่น จ านวน       -      คน 
   ๘.๓  ศักยภาพของชุมชนและพืน้ที ่
    ๑.  การรวมตวัของประชาชน 
     จ านวนกลุ่มทุกประเภท   ๑๑๑ กลุ่ม แยกไดด้งัน้ี 
      -กองทุนหมู่บา้น       ๑๒   กลุ่ม 
      -กลุ่มอาชีพ        ๑๒  กลุ่ม 
      -ศูนยส์าธิตการตลาด        ๕   กลุ่ม 
      -กลุ่มออมทรัพย ์       ๑๒  กลุ่ม 
      -กลุ่มผูสู้งอาย ุ          ๑   กลุ่ม 
      -กลุ่มสตรี         ๑๒  กลุ่ม 

      -กลุ่มออกก าลงักาย         ๑   กลุ่ม 
    -กลุ่มเยาวชน           ๑   กลุ่ม 
                                 -กลุ่มธนาคารหมู่บา้น        ๑   กลุ่ม 
                                 -กลุ่มน ้าประปา       ๑๒  กลุ่ม 
                                 -กลุ่มอาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น    ๑    กลุ่ม 
                                 -กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม            ๑   กลุ่ม 
                 ๘.๔ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเช่ือ 
          ชาวต าบลบา้นเป้าทัว่ไปไดรั้กษาขนบธรรมเนียม    ประเพณีและวฒันธรรมโบราณของ
ตนไว ้หลายอยา่งโดยเฉพาะอยา่งยิง่  ประเพณีท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา   ซ่ึงตนเล่ือมใสศรัทธา
โดยจ าแนกไดด้งัน้ี 

๑) บุญกุม้ขา้วใหญ่ นิยมท ากนัในเดือนยี ่  หรือหลงัจากการเก็บเก่ียว  มีการน าขา้วเปลือกมา
กองรวมกนัท าบุญกุม้ขา้วใหญ่โดยใชศ้าลากลางบา้นหรือศาลาโรงธรรมทุกครัวเรือนหาบ
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ขา้วเปลือกของตนออกมารวมกนักลางคืนมีการเจริญพระพุทธมนตรั์บศีลฟังเทศน์มีมหรสพ
สมโภชน์ ตอนเชา้มีการถวายอาหารและขา้วเปลือก การท าบุญกุม้ขา้วใหญ่จึงถือวา่ไดบุ้ญกุศลมาก 

๒) บุญขา้วจ่ี หรือบุญเดือนสาม ท าโดยการน าขา้วเหนียวท่ีป้ันโรยเกลือ ทาไข่ไก่ และจ่ีไฟ
ใหสุ้ก    เรียกวา่ขา้วจ่ี    การท าบุญขา้วจ่ีมีคนนิยมท ากนัมาก    เพราะถือวา่   ไดกุ้ศลมาก    และเป็น
กาละทานชนิดหน่ึง   

๓) บุญพระเวสน์  หรือบุญเดือนส่ีบุญท่ีมีการเทศน์พระเวสน์หรือมหาชาติ  เรียกบุญพระ
เวสน์หนงัสือมหาชาติหรือเวสสันดรชาดกเป็นหนงัสือชาดกท่ีแสดงจริยาวตัรของพระพุทธเจา้  
คราวพระองคเ์สวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร  เป็นหนงัสือเร่ืองยาว มี ๑๔  ผกู  บุญพระเวสสันดร
ก าหนดท าในเดือนส่ี   

๔)  ตรุษสงกรานต ์  ก าหนดเอาวนัท่ี  ๑๓  เป็นวนัตรุษสงกรานตข์องทุกปี  จะมีการรดน ้า
พระพุทธรูป    พระสงฆ ์  และผูห้ลกัผูใ้หญ่ เรียกวา่ สรงน ้ า    การท าบุญมีใหท้าน  เป็นตน้   เก่ียวแก่
การสรงน ้า  เรียกบุญสรงน ้าอีกอยา่งหน่ึงวา่ตรุษสงกรานต ์  “ ตรุษ ”   คือส้ิน    สงกรานต ์   คือการ
เคล่ือนยา้ย  ไดแ้ก่  วนัท่ีพระอาทิตยเ์คล่ือนยา้ยจากฤดูหนาว   กา้วข้ึนสู่ฤดูร้อน   ในระยะน้ี  เรียก  
ตรุษสงกรานต ์  

๕)  บุญบั้งไฟ  หรือเรียกวา่  บุญเดือนหก  การน าเอาดินประสิว  (ข้ีเจีย)   มาคัว่ผสมกบัถ่าน 
เรียกวา่ หม่ือ เอาหม่ือใส่ กระบอกไมไ้ผ ่  (ปัจจุบนัพฒันาเป็นท่อพลาสติกหรือท่อพีวซีี)  ต าใหแ้น่น  
แลว้เจาะรู เรียกวา่   บั้งไฟ      

๖) บุญเขา้พรรษา การอยูป่ระจ าในอาวาสแห่งเดียวตลอด ๓  เดือน  ในฤดูฝน เรียกวา่  
เขา้พรรษา โดยปกติก าหนดเอาวนัแรม ๑ ค ่า เดือน ๘  เป็นวนัเขา้พรรษา ซ่ึงชาวบา้นจะมีการถวาย
ผา้อาบน ้าฝน  ถวายเทียนพรรษา    และมีการท าบุญ   เป็นตน้ 

๗) บุญออกพรรษา  การออกจากเขตจ ากดัไปพกัแรมท่ีอ่ืนได ้ เรียกวา่ ออกพรรษา  พรรษา
หมายถึง    ฤดูฝน   ปีหน่ึงมี ๔ เดือน  คือ  ตั้งแต่แรม ๑ ค ่า   เดือน ๘ ถึง    ข้ึน ๑๕ ค ่าเดือน  ๑๒   ใน
ระยะ  ๔  เดือน  ๓  เดือนแรกใหเ้ขา้พรรษาก่อน เขา้ครบก าหนด 3 เดือน แลว้ใหอ้อกอีก 1 เดือน ให้
หาผา้จีวรมาผลดัเปล่ียนการท าบุญมีใหท้าน   เป็นตน้     

นอกจากน้ียงัมีความเช่ือเดิมท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาแต่โบราณคือฮีตสิบสองคองสิบส่ี ฮีตสิบ
สองมาจากค า 2 ค า คือ ฮีต กบั สิบสอง ฮีตมาจากค าวา่ จารีต หมายถึงส่ิงท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาจน
กลายเป็นประเพณีท่ีดีงาม ชาวอีสาน เรียกวา่ จาฮีต หรือ  ฮีต สิบสอง หมายถึง เดือนทั้ง 12 เดือน ใน
หน่ึงปีฮีตสิบสองจึงหมายถึงประเพณีท่ีประชาชนชาวอีสานไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมาในโอกาส
ต่างๆ  ทั้งสิบสองเดือนในแต่ละปี ประเพณีทั้งสิบสองเดือนท่ีชาวอีสานถือปฏิบติักนัมานั้นลว้นเป็น
ประเพณีท่ีส่งเสริมใหค้นในชุมชน  ไดอ้อกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรคก์นั เพื่อความสนุกสนาน
ร่ืนเริงและเพื่อความสมานสามคัคีมีความรักใคร่กนัของคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการสืบทอดส่ิงท่ีดีงาม
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มาจวบจนปัจจุบนั  ประเพณีอีสานส่วนใหญ่จะมีเอกลกัษณ์แตกต่างจากประเพณีภาคอ่ืนๆ(อาจ
คลา้ยคลึงกบัประเพณีของทางภาคเหนือบา้งเพราะมีท่ีมาค่อนขา้งใกลชิ้ดกนั)ประเพณีอีสานไดรั้บ
อิทธิพลมาจากวฒันธรรมลา้นชา้ง(แถบหลวงพระบางประเทศลาว)จึงจะเห็นไดว้า่ประเพณีของชาว
อีสานและชาวลาวมีความคลา้ยกนัเพราะมีท่ีมาเดียวกนัและชาวอีสานและชาวลาวก็ไปมาหาสู่กนั
เป็นประจ าเยีย่งญาติพี่นอ้งท าใหมี้การถ่ายเทวฒันธรรมระหวา่งกนัดว้ย 
   คองสิบส่ี หมายถึง  ครองธรรม ๑๔ อยา่ง เป็นกรอบหรือแนวทางท่ีใชป้ฏิบติัระหวา่งกนั 
ของผูป้กครองกบัผูใ้ตป้กครองพระสงฆแ์ละระหวา่งบุคคลทัว่ไปเพื่อความสงบสุขร่มเยน็ของ 
บา้นเมือง คองสิบส่ีมีหลายแบบหลายประเภท พอจะยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี  
      คองสิบส่ีแบบท่ี ๑  กล่าวถึงผูเ้ก่ียวขอ้งกบัครอบครัวในสังคมตลอดจนผูมี้หนา้ท่ีปกครอง
บา้นเมือง       
      คองสิบส่ีแบบท่ี ๒  กล่าวถึงหลกัการท่ีพระมหากษตัริยท์รงปฏิบติัในการปกครอง
บา้นเมือง    และขอ้ท่ีประชาชนควรปฏิบติัต่อพระมหากษตัริย ์ และจารีตประเพณีท่ีพึงปฏิบติัให้
บา้นเมืองสงบสุข 
     คองสิบส่ีแบบท่ี ๓  กล่าวถึงธรรมท่ีพระราชาพึงยดึถือปฏิบติั และเนน้หนกัใหป้ระชาชน
ปฏิบติัตามจารีตประเพณี   และขอ้ท่ีคนในครอบครัวพึงปฏิบติัต่อกนั 
      คองสิบส่ีแบบท่ี ๔  กล่าวถึงไปแนวทางฮีตบา้นครองเมือง  คือการด าเนินการปกครอง
บา้นเมืองเพื่อ    ใหบ้า้นเมืองอยูเ่ป็นสุขและปฏิบติัตามประเพณี 
๙. จุดเด่นของพืน้ที่ 

      องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้าเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหน่ึงในอ าเภอ 
พุทไธสง   ซ่ึงมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ( องคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ  านวน  ๗  แห่ง  และ  
เทศบาล  ๑  แห่ง )  ลกัษณะเด่นของพื้นท่ีเป็น พื้นท่ีท่ีเหมาะแก่การเกษตร  ทั้งท าไร่ และการท า
นาประชาชนมีความต่ืนตวัทางการเมืองมีความกระตือรือร้น ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
มีความพร้อมทางดา้นการศึกษา โดยมีสถานศึกษา ระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน ระดบั
ประถมศึกษา และ ระดบัมธัยมศึกษา มีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์แขง็แรง มี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ประจ าต าบล  ๑  แห่ง  มีการส่งเสริมทั้งดา้นการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม   และอนุรักษ์
ประเพณีทอ้งถ่ิน 
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๒.๒   ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล  
งบประมาณ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

บุคลากร 
       วิเคราะหง์าน     ต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า

สามารถแบ่งได้ดังน้ี 
 
 
 
 
ส านักงานปลดั อบต. 
          มีภาระหน้าท่ีเก่ียวกบังานธุรการ  งานสารบรรณ  การจดัท าแผนพฒันาต าบล  การจดัท า
ร่างข้อบญัญติัต าบล  การท าทะเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะผูบ้ริหาร  การ
ด าเนินการนโยบายของรัฐบาล  แผนพฒันาเศรษฐกิจของสังคม  การให้ค  าปรึกษาหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ  การปกครอง  บงัคบับญัชาพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้ง  การบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้ งหมดใด  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๖  ฝ่าย  คือ  ความ
รับผดิชอบของหน่วยงานใด  แบ่งส่วนรายการภายในออกเป็น  ๖  ฝ่าย  คือ 

ฝ่ายอ านวยการ   มีหน้าทีค่วามรับผดิชอบ  ดังนี้ 
 งานสารบรรณ 
 งานอ านวยการและขอ้มูลข่าวสาร 
 งานบริหารงานบุคคล 
 งานเลือกตั้ง 
 งานกิจการสภา 
 งานตรวจสอบภายใน 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
 งานวเิคราะห์นโยบายและแผนพฒันา 
 งานวชิาการ 
 งานขอ้มูลและการประชาสัมพนัธ์ 
 งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์                                                                                                 
 งานงบประมาณ 
ฝ่ายนิติการ      มีหน้าทีค่วามรับผดิชอบ  ดังนี้ 
 งานกฎหมายและนิติกรรม 
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 งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
 งานร้องเรียน  ร้องทุกขแ์ละอุทธรณ์ 
 งานระเบียบการคลงั 
 งานขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ส่วนการคลงั 
มีภาระหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภทงานเก่ียวกบั

การเงิน   การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงินรวบรวมสถิติเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ การเบิกตดัปี  
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหกัภาษีและน าส่งรายงานการเงินเงินคงเหลือประจ าวนั  การ
รับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลการยืมเงินทดรองราชการ  การจดัหา
ผลประโยชน์จากส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจงัหวดัและส ารักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน  การเร่งรัดจดัเก็บรายได ้ การพฒันารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่วนโยธา 

         มีภาระหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส ารวจออกแบบและจดัท าโครงการใช้จ่ายเงินขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล การอนุมติัเพื่อด าเนินการตามโครงการท่ีตั้งจ่ายจากเงินรายไดข้ององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล การให้ค  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกบัการจดัท าโครงการและออกแบบก่อสร้างแก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษา
ซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑแ์ละปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   
ส่วนการศึกษา 

         มีภาระหน้าท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมประเพณีและศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ิน  การ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน  การกีฬา  การดูแลรักษาคุ้มครองโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  และ
ศิลปวตัถุชุมชนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของทอ้งถ่ิน  การจดัการศึกษาในระดบัพื้นฐาน
เด็กอนุบาลและปฐมวยั  การบูรณปฏิสังขรณ์   วดัวาอาราม  การจดัหาท่ีอ่านหนงัสือพิมพ์ประจ า
หมู่บา้น หอสมุดประชาชน หอ้งสมุดประจ าโรงเรียน เป็นตน้ 
ส่วนการเกษตร 
          มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการเกษตรในต าบล  ป้องกนัและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ด้าน
การเกษตรในต าบลจดัหาตน้ไมห้รือกลา้พนัธ์ไมเ้พื่อภาคการเกษตร   และสนบัสนุนให้ประชาชน
ในพื้นท่ีไดรั้บความรู้ดา้นการเกษตร 
                 มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัดูแลเด็กสตรี  คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม  เช่น ผูพ้ิการ คนชรา เอดส์  
งานส่งเสริมอาชีพ  งานพฒันาและฝึกอาชีพ งานวชิาการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที ่ ๓ 

วเิคราะห์ศักยภาพและการพฒันาท้องถิน่ 
 

๓.๑ หลกัแนวคิดในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
 ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดับุรีรัมย  ์
วสัิยทัศน์จังหวดับุรีรัมย์ (Vision) 

“คนบุรีรัมยมี์คุณภาพชีวติท่ีดี มีบา้นเมืองน่าอยู ่เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวทางอารยธรรม
ขอม” 

พนัธกจิของจังหวดับุรีรัมย์ (Mission) 
“สร้างรายไดใ้หแ้ก่ราษฎร โดยการพฒันาอาชีพทางดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

การยกระดบั 
สินคา้ชุมชน การส่งเสริมทางดา้นการท่องเท่ียวและกีฬา การช่วยเหลือและสนบัสนุนการพฒันา
โครงสร้าง 
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และ 
การรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติราษฎรใหดี้ข้ึน ” 
เป้าประสงค์รวม 

“สังคมเขม้แขง็ ประชาชนมัง่คัง่” 

ตัวช้ีวดัและเป้าหมายการพฒันา (KPI/Targets) 
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“เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวทางอารยธรรมขอม” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สังคมเกษตรมีความมั่นคง” 
มีความสอดคลอ้งกบัแผนบริหารราชการแผน่ดิน นโยบายท่ี ๘ “นโยบายการ

บริหารกิจการ 
บา้นเมืองท่ีดี” ขอ้ ๘.๑ “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผน่ดิน” เป้าหมายเชิงนโยบาย ขอ้ ๒ 
“ระบบบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั มีความคล่องตวั มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการ
ภายในจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั” กลยทุธ ์ขอ้ ๔ “บูรณาการความเช่ือมโยงของการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ทอ้งถ่ิน โดยสนบัสนุนการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการผา่น
กระบวนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐบาล แผน
ยทุธศาสตร์ระดบัชาติ และระดบัภาค ตลอดจนเช่ือมโยงกบัแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และแผนชุมชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการจดัท าแผน” 

๑. เป้าประสงค์ (Goals) “พฒันาสังคมเกษตรใหมี้ความมัน่คง” โดยแยกดงัน้ี 
๑.๑ เพิ่มผลผลิตดา้นการเกษตร ( Primary Product ) 
๑.๒ เพิ่มมูลค่าผลผลิตดา้นการเกษตร ( Secondary Product ) 
๑.๓ เพิ่มมูลค่าจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์OTOP 
๑.๔ เพิ่มมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากไหม 
๑.๕ เพิ่มศกัยภาพวสิาหกิจชุมชน 
๑.๖ ลดตน้ทุนการผลิตสินคา้การเกษตร 

๒. ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
๒.๑ พื้นท่ีเพาะปลูกขา้วหอมมะลิอินทรียเ์พิ่มข้ึน (ไร่) 
๒.๒ ผลผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียเ์ฉล่ียต่อไร่เพิ่มข้ึน (กิโลกรัม) 
๒.๓ ผลผลิตออ้ยโรงงานเฉล่ียต่อไร่เพิ่มข้ึน (ตนั) 
๒.๔ ผลผลิตมนัส าปะหลงัเฉล่ียต่อไร่เพิ่มข้ึน (ตนั) 
๒.๕ ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ไหม 
๒.๖ ร้อยละของวสิาหกิจชุมชนท่ีผา่นการประเมินตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
๒.๗ จ านวนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรียไ์วใ้ชเ้อง/จ าหน่าย (กลุ่ม) 
๒.๘ จ านวนเกษตรกรไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ระบบการ 

 จดัการคุณภาพสินคา้(ราย) 
๒.๙ ร้อยละของขา้วหอมมะลิอินทรียท่ี์ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
๒.๑๐ ร้อยละของจ านวนเกษตรกร/กลุ่มเป้าหมายท่ีผา่นการเตรียมความพร้อมตามระบบ 
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 มาตรฐาน GAP ขา้วหอมมะลิ 
๒.๑๑ ร้อยละของผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ินของจงัหวดับุรีรัมยไ์ดรั้บมาตรฐาน 

ผลิตภณัฑชุ์มชน(มผช.) 
๒.๑๒ จ านวนแหล่งน ้า/พื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน (แห่ง) 
๒.๑๓ เพิ่มพื้นท่ีปลูกยางพารา (ไร่) 
๒.๑๔ จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (แห่ง) 

๓. แนวทางมาตรการการพฒันาจังหวดั 
๓.๑ พฒันาปัจจยัพื้นฐานการเกษตร 
๓.๒ ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและพฒันาผลิตภณัฑข์องชุมชนใหมี้คุณภาพ 
๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน 
๓.๔ ส่งเสริมดา้นการตลาด และแหล่งเงินทุน 
๓.๕ พฒันาและส่งเสริมการแปรรูปสินคา้การเกษตร 
๓.๖ ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑจ์ากไหมใหค้รบวงจร 
๓.๗ ส่งเสริมและพฒันากลุ่มการจดัท าปุ๋ยอินทรียท์ดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อลดตนทุนการผลิต 
๓.๘ ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพวสิาหกิจชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ “บ้านเมืองน่าอยู่” 
มีความสอดคลอ้งกบัแผนบริหารราชการแผน่ดิน นโยบายท่ี ๘ “นโยบายกา 

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี” ขอ้ ๘.๑ “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผน่ดิน” เป้าหมายเชิง
นโยบาย ขอ้ ๒ “ระบบบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั มีความคล่องตวั มีประสิทธิภาพ และมี
การบูรณาการภายในจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั” กลยทุธ ์ขอ้ ๔ “บูรณาการความเช่ือมโยงของการบริหาร
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ทอ้งถ่ิน โดยสนบัสนุนการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการผา่น
กระบวนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐบาล แผน
ยทุธศาสตร์ระดบัชาติ และระดบัภาค ตลอดจนเช่ือมโยงกบัแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และแผนชุมชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการจดัท าแผน” 

๑. เป้าประสงค์ (Goals) “ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี เพิ่มรายได ้สร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชนและ สังคม” 

๑.๑ ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
๑.๒ คุณภาพชีวติ (สุขภาวะ) ไม่ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 
๑.๓ ครอบครัวอบอุ่น 
๑.๔ ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
๑.๕ พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
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๑.๖ การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีสะดวกและทัว่ถึง 
๑.๗ การไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทัว่ถึง 
๑.๘ ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพและทัว่ถึง 
๑.๙ ประชาชนไดรั้บบริการท่ีดีจากภาครัฐ 

๒. ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
๒.๑ ระดบัความส าเร็จของการแกไ้ขปัญหาเพื่อลดจ านวนครัวเรือนยากจนท่ีมี 

รายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่เกณฑ์ จปฐ. 
๒.๒ ร้อยละของครัวเรือนท่ีไดรั้บการส ารวจและผา่นเกณฑเ์ป็นครัวเรือนอบอุ่น 
๒.๓ จ านวนประชาชนท่ีไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนตลอดจนการพฒันาดา้น

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
๒.๔ ร้อยละของราษฎรไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่โรงงาน

อุตสาหกรรมและท าใหเ้กิดการจา้งงาน 
๒.๕ มีการเช่ือมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งระหวา่งชุมชนใหมี้ความปลอดภยั

มากข้ึน 
๒.๖ ระดบัความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติ 
๒.๗ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผา่นเกณฑ์ QA 
๒.๘ ร้อยละของการเขา้เรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเพิ่มข้ึน 
๒.๙ โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
๒.๑๐ ระดบัความส าเร็จของการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติแลส่ิงแวดลอ้ม 
๒.๑๑ ระดบัความส าเร็จของการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
๒.๑๒ ร้อยละของความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ 
๒.๑๓ ระดบัความส าเร็จของการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 
๒.๑๔ ระดบัความส าเร็จของการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบติัราชการ 
๒.๑๕ ผูว้า่งงาน ผูถู้กเลิกจา้ง นกัเรียน นกัศึกษา ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นอาชีพเพื่อ

เตรียมความพร้อมเขา้สู่สถานประกอบการ และมีอาชีพสร้างรายได ้(ราย) 
๒.๑๖ ส่งเสริมและสร้างแนวทางพฒันาอาชีพให้เหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ี

เพื่อเพิ่มรายได ้ ลดรายจ่าย 
๒.๑๗ ร้อยละของประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
๒.๑๘ พื้นท่ีป่าเพิ่มข้ึน (ไร่) 
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๒.๑๙ ร้อยละ 80 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์ 

๒.๒๐ อตัราการใชถุ้งยางอนามยัของผูช้ายนอกสถานบริการมากกวา่ร้อยละ 80 
๒.๒๑ อตัราการติดเช้ือเอชไอวี (HIV) ในหญิงตั้งครรภไ์ม่เกินร้อยละ 0.75 
๒.๒๒ ร้อยละ 80 ของผูติ้ดเช้ือ ผูป่้วยเอดส์ และครอบครัวเขา้ถึงบริการดา้น

สุขภาพ การศึกษาและดา้นสังคมอ่ืนๆ 
๓. แนวทางมาตรการการพฒันาจังหวดั 

๓.๑ การจดัการผงัเมืองท่ีเป็นระบบ 
๓.๒ ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติ และความเขม้แขง็ของชุมชน 
๓.๓ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
๓.๔ การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
๓.๕ การใหค้  าแนะน า ปรึกษา และร่วมตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
๓.๖ การบริหารจดัการท่ีดี 
๓.๗ การจดัการดา้นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
๓.๘ การจดัการดา้นสุขภาพท่ีดี 
๓.๙ การจดัการดา้นสังคมท่ีดี 
๓.๑๐ ส่งเสริมการมีงานท าและฝึกอบรมดา้นอาชีพ ใหก้ลุ่มเป้าหมายใหมี้ความรู้

และทกัษะในการประกอบอาชีพ 
๓.๑๑ ส่งเสริมใหมี้การด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ “การท่องเที่ยว” 
มีความสอดคลอ้งกบัแผนบริหารราชการแผน่ดิน นโยบายท่ี ๘ “นโยบายการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี” ขอ้ ๘.๑ “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผน่ดิน” เป้าหมาย
เชิงนโยบาย ขอ้ ๒ “ระบบบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั มีความคล่องตวั มประสิทธิ
ภาพ และมีการบูรณาการภายในจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั” กลยทุธ์ ขอ้ ๔ “บูรณาการความ
เช่ือมโยงของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ทอ้งถ่ิน โดยสนบัสนุนการ
บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการผา่นกระบวนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดัท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐบาล แผนยทุธศาสตร์ระดบัชาติ และระดบัภาค 
ตลอดจนเช่ือมโยงกบัแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแผนชุมชน โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการจดัท าแผน” 
๑. เป้าประสงค์ (Goals) “ เพิ่มศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว” 

๑.๑ แหล่งท่องเท่ียวไดรั้บการพฒันา 
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๑.๒ บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวไดรั้บการพฒันา 
๑.๓ การบริการท่องเท่ียวและท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณภาพ 
๑.๔ มีเครือข่ายการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
๑.๕ การมีส่วนร่วมในการพฒันาท่องเท่ียวขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๑.๖ มีแหล่งและขอ้มูลสารสนเทศการท่องเท่ียวท่ีสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

๒. ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
๒.๑ ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดั 
๒.๒ จ านวนแหล่งท่องเท่ียวไดรั้บการพฒันา (แห่ง) 
๒.๓ จ านวนบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวไดรั้บการพฒันา (คน) 
๒.๔ จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของเครือข่ายการท่องเท่ียว 
๒.๕ จ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีร่วมจดักิจกรรมเพื่อพฒันาการ

ท่องเท่ียว (แห่ง) 
๒.๖ จ านวนประชาชนท่ีมารับบริการขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว (คน) 

 
๓. แนวทางมาตรการการพฒันาจังหวดั 

๓.๑ พฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
๓.๒ พฒันาเครือข่ายการเช่ือมโยงการท่องเท่ียว 
๓.๓ พฒันาสินคา้และบริการการท่องเท่ียว 
๓.๔ พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 
๓.๕ ดูแลรักษาดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นแก่นกัท่องเท่ียว 
๓.๖ ประสานความร่วมมือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ใหเ้ขา้มามีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมและพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 
๓.๗ ส่งเสริมและพฒันาใหมี้ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียวท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ “สังคมร่มเยน็และธรรมาภิบาล” 

มีความสอดคลอ้งกบัแผนบริหารราชการแผน่ดิน นโยบายท่ี ๘ “นโยบายการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี” ขอ้ ๘.๑ “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผน่ดิน” เป้าหมาย
เชิงนโยบาย ขอ้ ๒ “ระบบบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั มีความคล่องตวั มี
ประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการภายในจงัหวดั             กลุ่มจงัหวดั” กลยทุธ์ ขอ้ ๔ 
“บูรณาการความเช่ือมโยงของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ทอ้งถ่ิน     โดย
สนบัสนุนการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการผา่นกระบวนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั
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และกลุ่มจงัหวดัท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐบาล แผนยทุธศาสตร์ระดบัชาติ และ
ระดบัภาค ตลอดจนเช่ือมโยงกบัแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแผนชุมชน โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการจดัท าแผน” 
๑. เป้าประสงค์ (Goals) “ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นภายใตห้ลกัการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี” 

๑.๑ หมู่บา้นชนะยาเสพติด 
๑.๒ ความส าเร็จตามแผนความมัน่คง 
๑.๓ ความส าเร็จการป้องกนัอาชญากรรม 
๑.๔ บรรเทาสาธารณภยัและอุบติัเหตุทางถนน 
๑.๕ ความส าเร็จในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
๑.๖ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผา่นเกณฑป์ระเมินธรรมาภิบาล 
๑.๗ หน่วยงานผา่นเกณฑป์ระเมิน PMQA 
 
 
 

๒. ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
๒.๑ ร้อยละของหมู่บา้น/ชุมชนเขม้แขง็ท่ีเอาชนะยาเสพติด 
๒.๒ ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนดา้นความมัน่คง 
๒.๓ ระดบัความส าเร็จของการป้องกนัการเกิดอาชญากรรม 
๒.๔ ระดบัความส าเร็จในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและลดอุบติัเหตุ

จราจรทางถนน 
๒.๕ ระดบัความส าเร็จในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
๒.๖ ร้อยละขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินตามหลกั

ธรรมาภิบาล 
๒.๗ ร้อยละของหน่วยงานท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน PMQA และระบบคุณภาพท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
๓. แนวทางมาตรการการพฒันาจังหวดั 

๓.๑ การส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
๓.๒ เสริมสร้างระบบการรักษาความมัน่คง และความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 
๓.๓ ส่งเสริมใหเ้กิดความสมานฉนัทแ์ละความสามคัคีของประชาชนในจงัหวดั 
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๓.๔ ส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมาย 
๓.๕ พฒันาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
๓.๖ สร้างความปรองดองและเช่ือมความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น 
๓.๗ พฒันาศกัยภาพและสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐตามต าแหน่งและสายงาน 

๔.  นโยบายการพฒันาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  -  ด าเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆท่ีจ าเป็น 
 -  ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคท่ีมีอยูใ่หมี้สภาพสมบูรณ์ มี
ประสิทธิภาพ 
 -  เร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งใหท้ัว่ถึงเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประชาชน 

การพฒันาด้านสังคม  พฒันาทางดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จดัใหมี้
การ 

ด าเนินการดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 -  การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 -  ด าเนินการโครงการต่างๆเพื่อใหต้ าบลบา้นเป้าเป็นต าบลแห่งการเรียนรู้ 
 -  ด าเนินการจดัใหมี้การอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมพื้นบา้น
ในรูปแบบ ต่าง ๆ 
 -  ดา้นการศาสนาจะใหค้วามร่วมมือกบัทางวดั โรงเรียนในการจดักิจกรรมทาง
ศาสนา 
 -  ด าเนินการพฒันาและปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีและมี
คุณภาพ 
                    การพฒันาด้านสาธารณสุข     มีแนวทางในการด าเนินการ ดงัน้ี 

- โครงการเสริมสร้างสุขภาพเนน้ใหป้ระชาชน จดัตั้งเป็นกลุ่ม ชมรมเพื่อจดั
กิจกรรม 

- โครงการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
- ด าเนินการเร่งรัดปรับปรุงการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 
- เร่งรัดและขยายงานสาธารณสุขมูลฐานลงสู่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง 

                   การพฒันาด้านชุมชน 
- พฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของชุมชน 
- สนบัสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาตนเอง 
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- สนบัสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บา้น 
- สนบัสนุนส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ มีคุณภาพชีวติท่ีดี 
- การรักษาความเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
- ด าเนินการจดัตั้งชุมชนเขม้แขง็เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด 
- การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
- จดัใหมี้สายตรวจชุมชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในเขต อบต. 
การพฒันาทางด้านเศรษฐกจิ 
- การพฒันารายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อใหมี้รายไดเ้พียงพอในการ

พฒันาดา้นต่างๆในเขตต าบล 
- การพฒันาในส่วนรายไดข้องประชาชนโดยมีการระดมความคิดในส่วนของ

ภาค 
- เกษตรกรรมและพฒันาชุมชนในการยกระดบัรายไดข้องประชาชนในต าบล 
- ส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่มอาชีพต่างๆในต าบล 
การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- การด าเนินการตามโครงการเมืองสีเขียวเพื่อส่งเสริมใหมี้การปลูกตน้ไม ้ไมย้นื

ตน้ ไมด้อก    ไมป้ระดบัในเขตต าบล 
- สนบัสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชน องคก์รภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มของต าบล 
- พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
- พฒันาแหล่งน ้าเพื่ออุปโภค บริโภค 
การพฒันาการเมืองการบริหารงาน 
- การด าเนินการทางการเมืองจะใชแ้นวทางในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขโดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
ไดเ้สนอความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

- ด าเนินการบริหารงานโดยยดึหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  
- เร่งรัดพฒันาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังาน น าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเขา้มาใช ้
เพื่อใหส้ามารถบริการประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

๓.๒ ปัจจยัและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการการพฒันา 
ศักยภาพการพฒันา 
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   ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม และศกัยภาพการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นเป้า  โดยการท า  SWOT Analysis  วเิคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  ทั้งภายในและ
ภายนอก  มีดงัน้ี 
 

จุดแข็ง  (S : Strensth) 
               -  ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน 
                -  มีโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนกัเรียน ไดอ้ยา่ง 
                   เพียงพอ 
                - มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวยัเรียน 

     - ผูน้ าชุมชนสมานสามคัคีไม่มีปัญหาในดา้นการร่วมกนัในการปกครองและบริหาร 
                   การพฒันา 
                - มีองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีศกัยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแกไ้ข 
                   ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
           -  มีการประสานร่วมมือระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลกบัส่วนราชการในพื้นท่ี 

-  มีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีได ้            
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
      
จุดอ่อน (W : Weakness) 
                -  ขาดระบบการจดัการดา้นผงัเมือง การก าหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 

           - ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ ขาดการรวมกลุ่ม 
           - อาคารท่ีท าการคบัแคบท าใหก้ารบริการประชาชนไม่สะดวก  

                - มีปัญหาดา้นงบประมาณในการบริหารงาน เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล        
                  บา้นเป้า มีงบประมาณอยา่งจ ากดัท าใหก้ารแกปั้ญหาความตอ้งการของประชาชน      
                  ไม่ทัว่ถึง 
 

โอกาส   (O : Opportunity)   
-  จงัหวดัสามารถสนบัสนุนงบประมาณใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีแผนงาน 

            โครงการตามแนวทางยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 
        -    องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้าสามารถพฒันาและปรับปรุงพื้นท่ีภายในต าบลใหเ้ป็น  
              แหล่งท่องเท่ียวได ้
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         -    กลุ่มอาชีพภายในต าบลสามารถผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑท์างการเกษตรท่ีมีคุณภาพเป็น 
              ท่ีตอ้งการของตลาด            
          -   องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้ามีศกัยภาพดา้นองคก์รสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
              ใหก้บัหน่วยงานอ่ืนท่ีสนใจได ้

     -  หมู่บา้นในต าบลบา้นเป้ามีท่ีตั้งติดกบัถนนสายหลกั สะดวกในการคมนาคมและติดต่อ 
              ประสานงานก ันระหวา่งส่วนราชการและหมู่บา้น 
 
 ข้อจ ากดั  (T : Threat) 
          - พื้นท่ีการเกษตรประสพกบัภยัแลง้ประชาชนไม่ไดผ้ลผลิตเท่าท่ีควร 
          - มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ของเก่า  
          - พื้นท่ีในการก่อสร้างอาคารมีอยา่งจ ากดัท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการปรับปรุงอาคาร   
             สถานท่ีในการใหบ้ริการประชาชน 

 
บุคลากร 
       วิเคราะหง์าน     ต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า

สามารถแบ่งได้ดังน้ี 
ส านักงานปลดั อบต. 
          มีภาระหน้าท่ีเก่ียวกบังานธุรการ  งานสารบรรณ  การจดัท าแผนพฒันาต าบล  การจดัท า
ร่างข้อบญัญติัต าบล  การท าทะเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะผูบ้ริหาร  การ
ด าเนินการนโยบายของรัฐบาล  แผนพฒันาเศรษฐกิจของสังคม  การให้ค  าปรึกษาหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ  การปกครอง  บงัคบับญัชาพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้ง  การบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้ งหมดใด  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๖  ฝ่าย  คือ  ความ
รับผดิชอบของหน่วยงานใด  แบ่งส่วนรายการภายในออกเป็น  ๖  ฝ่าย  คือ 

ฝ่ายอ านวยการ   มีหน้าทีค่วามรับผดิชอบ  ดังนี้ 
 งานสารบรรณ 
 งานอ านวยการและขอ้มูลข่าวสาร 
 งานบริหารงานบุคคล 
 งานเลือกตั้ง 
 งานกิจการสภา 
 งานตรวจสอบภายใน 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
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 งานวเิคราะห์นโยบายและแผนพฒันา 
 งานวชิาการ 
 งานขอ้มูลและการประชาสัมพนัธ์ 
 งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์                                                                                                 
 งานงบประมาณ 
ฝ่ายนิติการ      มีหน้าทีค่วามรับผดิชอบ  ดังนี้ 
 งานกฎหมายและนิติกรรม 
 งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
 งานร้องเรียน  ร้องทุกขแ์ละอุทธรณ์ 
 งานระเบียบการคลงั 
 งานขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
 
ส่วนการคลงั 

มีภาระหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภทงานเก่ียวกบั
การเงิน   การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงินรวบรวมสถิติเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ การเบิกตดัปี  
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหกัภาษีและน าส่งรายงานการเงินเงินคงเหลือประจ าวนั  การ
รับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลการยืมเงินทดรองราชการ  การจดัหา
ผลประโยชน์จากส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจงัหวดัและส ารักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน  การเร่งรัดจดัเก็บรายได ้ การพฒันารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่วนโยธา 

         มีภาระหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส ารวจออกแบบและจดัท าโครงการใช้จ่ายเงินขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล การอนุมติัเพื่อด าเนินการตามโครงการท่ีตั้งจ่ายจากเงินรายไดข้ององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล การให้ค  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกบัการจดัท าโครงการและออกแบบก่อสร้างแก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษา
ซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑแ์ละปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   
ส่วนการศึกษา 

         มีภาระหน้าท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมประเพณีและศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ิน  การ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน  การกีฬา  การดูแลรักษาคุ้มครองโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  และ
ศิลปวตัถุชุมชนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของทอ้งถ่ิน  การจดัการศึกษาในระดบัพื้นฐาน
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เด็กอนุบาลและปฐมวยั  การบูรณปฏิสังขรณ์   วดัวาอาราม  การจดัหาท่ีอ่านหนงัสือพิมพ์ประจ า
หมู่บา้น หอสมุดประชาชน หอ้งสมุดประจ าโรงเรียน เป็นตน้ 
ส่วนการเกษตร 
          มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการเกษตรในต าบล  ป้องกนัและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ด้าน
การเกษตรในต าบลจดัหาตน้ไมห้รือกลา้พนัธ์ไมเ้พื่อภาคการเกษตร   และสนบัสนุนให้ประชาชน
ในพื้นท่ีไดรั้บความรู้ดา้นการเกษตร 
                 มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัดูแลเด็กสตรี  คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม  เช่น ผูพ้ิการ คนชรา เอดส์  
งานส่งเสริมอาชีพ  งานพฒันาและฝึกอาชีพ งานวชิาการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่๔ 
วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  และจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

 
วสัิยทศัน์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
  “  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง บา้นเมืองน่าอยู่ กา้วสู่ประชาคม

อาเซียน” 
 พนัธกจิ   Misson 
-  ส่งเสริมใหป้ระชาชนด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
-  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
-  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
-  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเขม้แขง็ของชุมชน 
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-  ส่งเสริมการศึกษาเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
-  อนุรักษดู์แลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
-  ปรับปรุงพฒันาคุณภาพปัจจยัการผลิตโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรใหมี้ประสิทธิภาพ 
-  การไดรั้บบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานใหมี้ความสะดวกรวดเร็ว 
-  ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดท่ี้พอเพียง 
-  การก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูอยา่งย ัง่ยนื 
-  ประชาชนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทนัสมยั 
-  ประชาชนมีสุขภาพอนามยัท่ีดีและมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
-  ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวและอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
-  การบริหารจดัการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วม 
-  ส่งเสริมใหป้ระชาชนยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติ  

 แนวทางการพฒันา 
  ๑.๑)  ช่วยเหลือดา้นสวสัดิการและสังคมสงเคราะห์แก่เด็กยากจน ผูติ้ดเช้ือเอดส์ คนพิการ        
    ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม 

            ๑.๒)  ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน 
      ๑.๓)  ส่งเสริมดา้นการศึกษาท่ีทนัสมยั 
            ๑.๔)  การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
      ๑.๕)  ส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินและวนัราชพิธีต่างๆ 
      ๑.๖)  ส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
   แนวทางการพฒันา 
      ๒.๑)  การพฒันาผลผลิตดา้นการเกษตรใหมี้คุณภาพดี 
       ๒.๒)  สนบัสนุนงบประมาณเพื่อประกอบอาชีพสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

๒.๓)  แนวทางการพฒันาทกัษะฝีมือเพื่อคุณภาพของสินคา้ภายใตภู้มิปัญญาและ    
 เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและส่งเสริมดา้นการตลาด สร้างแหล่งเรียนรู้แบบองคร์วม                
 ทนัสมยั มีการประยกุต ์ องคค์วามรู้ วชิาการต่างๆใหเ้ห็นเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งกบัการ                  
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  น าไปใชก้บัวถีิชีวติโดยใชส่ื้อใชเ้ทคโนโลยหีรือระบบ IT  ถ่ายทอดไปสู่การ          
  ประชาชนทุกกลุ่ม 

 
 ๓.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
   แนวทางการพฒันา 
   ๓.๑)  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมการคมนาคมใหมี้ความสะดวกยิง่ข้ึน 
   ๓.๒)  ขดุลอกแหล่งน ้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
   ๓.๓)  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บา้น 
   ๓.๔)  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมประปาหมู่บา้นและส่งเสริมกิจการของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า 
 

๔.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเทีย่ว ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
   แนวทางการพฒันา 
   ๔.๑)  พฒันาและปรับปรุงพื้นท่ีภายในชุมชนใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว 
   ๔.๒)  ส่งเสริมและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   ๔.๓)  สร้างจิตส านึกดา้นการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
   ๔.๔)  การก าจดัขยะและส่ิงปฏิกลูแบบยัง่ยนื 
 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลกัการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
 แนวทางการพฒันา 
๕.๑)  ส่งเสริมศกัยภาพของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

พนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งเพื่อปรับกระบวนทศัน์และเสริมสร้างศกัยภาพความเขม้แขง็
ของหน่วยงาน 

๕.๒)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทางการเมืองและสนบัสนุนการ
เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 

๕.๓)  ส่งเสริมมาตรการประหยดัในการใชท้รัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน   
  องคก์รต่างๆ อยา่งคุม้ค่า 

๔.๔) จดัการบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพรวดเร็ว ครบวงจรเพื่อใหบ้ริการประชาชนแบบ 
องคร์วมและต่อเน่ือง และส่งเสริมการบริการประชาชนแบบ one  stop  service 

   ๔.๕)  ปรับปรุงการจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา ตัวช้ีวดั ข้อมูลพืน้ฐาน เป้าหมาย 
ปี ๕๗ -๖๑ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ 

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตปัจจยั
การผลิตพื้นฐานทางการเกษตร
ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละของประชาชนท่ี
ประกอบอาชีเกษตรกรรม 

ประชาชนท่ีมีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมีร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรทั้งหมด 

๘๐% ๓๐% ๒๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐% 

การคมนาคมทางบก มีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ครัวเรือนท่ีมีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็วมีร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

๘๐% ๓๐% ๒๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐% 

ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขน้ 

ร้อยละของประชาชนท่ีมี
รายไดจ้ากการประกอบ
อาชีพ 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการ
ประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
ของจ านานประชากรทั้งหมด 

๗๐% ๒๐% ๒๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐% 

การก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกลู 

ร้อยละของจ านวนครัวเรือน
ท่ีมีการก าจดัขยะอยา่งถูก
สุขอนามยั 

ครัวเรือนท่ีมีการก าจดัขยะอยา่งถูก
สุขอนามยัร้อยละ ๙๐ ของจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด 

๙๐% ๕๐% ๒๐% ๑๐% ๕% ๕% 

ประชาชนไดรั้บการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
 

ร้อยละของจ านวนประชาชน
ท่ีไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ประชาชนท่ีไดรั้บการศึกษาท่ีมี
คุณภาพคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนในวยัเรียนทั้งหมด 

๑๐๐% ๕๐% ๒๐% ๒๐% ๕% ๕% 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา ตัวช้ีวดั ข้อมูลพืน้ฐาน เป้าหมาย 
ปี ๕๗ –๖๑ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ 

ประชาชนมีสุขภาพอนามยัท่ีดี
และมีความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 

ร้อยละของความพึงพอใจใน
การใหบ้ริการของประชาชน 

ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การใหบ้ริการร้อยละ   ๘๐ของ
จ านวนประชาชนทั้งหมด 

๘๐% ๓๐% ๒๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐% 

ส่งเสริมแหล่งทอ้งเท่ียวและ
อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถ่ิน 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการ
อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ครัวเรือนท่ีส่วนร่วมในการ
อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

๙๐% ๔๐% ๒๐% ๒๐% ๑๐% - 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการของภาครัฐ 

ร้อยละของประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วม 

ประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการของภาครัฐคิดเป็น
ร้อยละ๘๐ ของจ านวนประชาชน
ทั้งหมด 

๘๐% ๓๐% ๒๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐% 

ส่งเสริมใหป้ระชาชนยดึหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของครัวเรือนยดึหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ครัวเรือนท่ียดึหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

๑๐๐ % ๕๐% ๓๐% ๑๐% ๕% ๕% 
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ส่วนที ่๖ 
การปฏิบัตแิละตดิตามประเมินผล 

****************** 
 
  แผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าและประสาน
ผลพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ขอ้๑๘)  เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ิน  ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
ก าหนดแนวทางการพฒันาในแผนพฒันาทอ้งถ่ินตอบสนองต่อปัญหาความตอ้งการและศกัยภาพของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลรวมทั้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัขอนแก่นแบบบูรณาการแผนพฒันา
กลุ่มจงัหวดั ตลอดจนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ดงันั้น การท าแผนพฒันาไปสู่การปฏิบติั  
จึงสามารถแบ่งเป็น 4  แนวทาง  ดงัน้ี 
  ๑. องคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินเอง โดยการแปลงแนวทางการพฒันาและโครงการน าไปจดัท า
เป็นแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ๓ ปี  และองคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการปฏิบติั  เพื่อ
บรรลุจุดประสงคข์องแผนงานโครงการ   
  ๒. สนบัสนุนใหห้น่วยงานอ่ืนหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์รเอกชนเป็นผูด้  าเนินการ
ในกรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่มีความพร้อมหรือไม่มีศกัยภาพเพียงพอและมีหน่วยงานหรือ
องคก์รอ่ืน มีศกัยภาพและมีความพร้อมท่ีจะด าเนินงานมากกวา่ 
  ๓.การร่วมมือกบัหน่วยงานหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์รเอกชนอ่ืนในการ
ด าเนินงานในกรณีท่ีการปฏิบติังานจะตอ้งเก่ียวพนักบัหน่วยงานหรือองคก์รโดยอาจด าเนินงานในรูปแบบ
หุน้ส่วน สหการ หรือคณะท างาน หรือคณะกรรมการ 
  ๔.การประสานหน่วยงานหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์รเอกชนอ่ืนเป็นผูจ้ดัสรร
งบประมาณและการด าเนินการตามแผนงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รบริหารส่วนต าบลบา้นเป้าโดยผา่นความเห็นชอบจากคณะผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินและคณะกรรมการการพฒันาคณะกรรมการประสานการพฒันาและผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย์
ตามล าดบั 

หน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
  ก าหนดหน่วยงานผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ การพฒันาโดยการก ากบัดูแล
ของปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

๑. ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
๒. ส่วนการคลงั 
๓. ส่วนโยธา 
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๔. ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
๕. ส่วนการเกษตร 

การติดตามประเมนิผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย  การจดัท าและประสานงานแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.๒๕๔๘(ขอ้๑๘)ก าหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล แผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 
  (๑)  ประธานสภาทอ้งถ่ิน   เป็น ประธานกรรมการ 
  (๒)  ผูแ้ทนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  เป็น กรรมการ 
        (คดัเลือกกนัเอง จ านวน ๒ คน)  
  (๓)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ิน  เป็น กรรมการ 
         (คดัเลือกกนัเอง จ านวน ๒  คน ) 
  (๔)  ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสภา เป็น กรรมการ 
         (ทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน ๒  คน) 
  (๕)  ผูแ้ทนฝ่ายบริหารท่ีคดัเลือกกนัเอง เป็น กรรมการ 
         (จ านวน  ๒  คน ) 
  (๖)  ผูท้รงคุณวฒิุท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือก เป็น กรรมการ 
         (คดัเลือกกนัเอง  จ านวน ๒  คน ) 
  ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึง  ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล แผนพฒันาท้องถิ่น มอี านาจหน้าที ่
(๑) ก าหนดแนวทาง  วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
(๓) รายงานและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ต่อสภาทอ้งถ่ินผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือน
ธนัวาคม ขอทุกปี  ทั้งน้ีใหติ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร 
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