
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาบ้านเปูา 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาบ้านเปูาจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบรหิารจดัการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปาูบ้านเปูา ดังนี ้ 
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาบ้านเปูา  
    " ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาบ้านเปาู 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาบ้านเปูาได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตที่ด ี
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

ง. การวางแผน 
         องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาบ้านเปูา ได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญตัิไว้ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาบ้านเปาูไดป้ระกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  



ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตที่ดี 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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว 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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการตามหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 

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 าบลบ้านเปูาบ้านเปูา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 61 โครงการ งบประมาณ 20,942,080 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 4 120,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 14 3,080,700.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตที่ดี 31 16,623,380.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 300,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการตามหลักการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี  9 818,000.00 

รวม 61 20,942,080.00 
 

     
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเปูาบ้านเปูา มดีังนี ้



  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการสืบสานประเพณี
วิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

60,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานอนรุักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

สนับสนุนงบประมาณให้กับท่ีท า
การปกครองอ าเภอพุทไธสง  

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนเหลา่กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ์

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือสังคมและสาธารณ
กุศลต่างๆของจังหวัดบรุีรัมย์และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

สนับสนุนงบประมาณให้กับเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรรีัมย ์

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนประจ าต าบล
บ้านเปูา 

150,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน เล่น
กีฬา ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

80,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้่วม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ

เด็กและเยาวชน จ านวน 12 
หมู่บ้าน 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

500,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้สมาชิก อปพร.มีความรู้
อย่างต่อเนื่องในการปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

จัดฝึกอบรมให้กับสมาชิก อปพร. 
จ านวน ๑๒๐คน 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยและลดอุบตัิเหตุ
บนท้องถนน 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการขับขี่บน ท้องถนน 

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการรณรงค์ และ
บริหารจดัการขยะ 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
เพื่อให้มีความรูเ้กี่ยวกับวิธีการลด
ปริมาณขยะ การคัดแยก การน า
กลับมาใช้ใหม ่

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน  

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการควบคมุปูองกัน
และระงับโรคติดต่อ 

200,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ปูองกันและระงับโรคตดิต่อ 

ผู้น าหมู่บ้านและประชาชนในเขต
ต าบลบ้านเปูา 



อบต. 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือให้เด็กผู้ด้อยโอกาส 
ในเขตต าบลบ้านเปูาได้มีชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเด็ก
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจ านวน ๒๐ 
คน ในเขตต าบลบา้นเปูา 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,200,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือให้ผูสู้งอายุได้มีชีวิต
ที่ดีขึ้นในเขตต าบลบ้านเปูา 

จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุจ านวน 950 คน  

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้พิการ  2,500,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้พิการได้มีชีวิตที่
ดีขึ้นในเขตต าบลบ้านเปูา 

จ่ายสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พิการ
จ านวน 197 คน 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส ์ 150,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือให้ผูต้ิดเชื้อเอดส์ได้
มีชีวิตที่ดีขึ้นในเขตต าบลบ้านเปาู 

จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ตดิ
เชื้อเอดส์จ านวน 30 คนๆละ
6,000 บาท/ป ี

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินช่วยค่าท าศพ
ข้าราชการ/พนักงาน 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือค่าท าศพ
ให้กับข้าราชการ/พนักงานส่วน
ต าบล / กรณเีสียชีวิต 

ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินส ารองจ่าย 500,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็รค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน 
เร่งด่วนท่ีมีสาะารณภัยเกิดขึ้น 
เช่น วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว 
อัคคีภัย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน  

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

90,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
หลักประกันสังคมให้กับพนักงาน
จ้าง ร้อยละ 5 

พนักงานจ้าง 



16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินสมทบกองทุนทดแทน 10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน
เงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้าง 

พนักงานจ้าง 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

345,480.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
ร้อยละ 1% ของรายได้ไมร่วมเงิน
อุดหนุน 

พนักงานส่วนต าบล  

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสนใจการเล่นกีฬา และ
กิจกรรมกลางแจ้ง ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีกิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกาย ออกก าลังกาย หรือเล่น
กีฬา เพื่อสร้าง สุขภาพ 
พลานามัย ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มี
พัฒนาการสมวัย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย ์

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการจดังานประเพณี
วันลอยกระทงประจ าป ี

170,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑. เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม
ของชาวไทย ๒. เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่
สังคมไทยสืบไป ๓. เพื่อให้คนรุ่น
หลังไดรู้้จักประเพณีอันดีงามของ
ไทย  

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน  

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการสนับสนุนการ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดบริการการแพทย์ก่อนส่ง
โรงพยาบาลตลอด 24 ช่ัวโมง
และเพื่อให้ผูร้ับบริการที่เจ็บปุวย
ฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับ
บริการที่มมีาตรฐาน อย่าง
ทันท่วงที  

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน  

21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความ
เข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพอนามัยของ

ผู้สูงอายในต าบลบ้านเปาู 



อบต. ตนเอง ทั้งด้าน โภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและ
จิตใจ - เพื่อเป็นการสร้างขวัญ 
และก าลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
เพื่อด ารงอยู่ในสังคมอย่างมี
คุณค่า  

22.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการ 3 วัย สาน
สัมพันธ์ครอบครัว 

15,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้พุทธศาสนาเป็นท่ีหยดึ
เหนี่ยวจิตใจ ในการด าเนินชีวิต 
และเพื่อสร้างจิตส านึกให้
ครอบครัวเกดิความรักความหวง
แหน ตลอดถึงปลูกฝังและ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ประชาชน เด็ก และเยาวชน ทั้ง 
12 หมู่บ้าน 

23.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในงาน
เทอดพระเกยีรต ิ

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแสดงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้านแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษา 

797,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นอาหารกลางวัน 
จ านวน 416,500 บาท ค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)  

ศพด. ท้ัง 3 ศูนย์ 

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,205,400.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันอย่างพอเพียง 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย ์

26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การช่วยเหลือการ
บริหารงานของศูนย์ฯ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลพุทไธสง  

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ

100,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณภยัเบื้องต้น 

จิตอาสาภัยพิบัติ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเปาู 



ส านักงานปลัด 
อบต. 

28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

240,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขในหมู่บ้าน 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

29.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบา้นเปูา 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนภายในต าบล 
ได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

เด็ก เยาวชน ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

30.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกัน
อาชญากรรมและยาเสพติด 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนภายในต าบล
บ้านเปูาได้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันอาชญากรรมและยาเสพ
ติด 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน  

31.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินช่วยค่าท าศพพนักงาน
จ้าง 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท า
ศพพนักงานจ้างกรณีเสียชีวิต 

พนักงานจ้าง 

32.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
ท่องเที่ยว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกปุาเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติและทดแทนต้นไม้ที่ถูก
ท าลาย  

ปลูกต้นไม้ จ านวน 500 ต้น 

33.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
ท่องเที่ยว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมเยาวชน
รุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ใส่ใจและ
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 

34.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
ท่องเที่ยว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงบ่อฝัง
กลบขยะมลูฝอยแบบถูก
หลักสุขาภิบาล  

250,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อรองรับขยะในเขตต าบลบ้าน
เปูา 

ปรับปรุงบ่อขยะขนาด ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา
ก าหนด 



35.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการตามหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 

โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การบริหารจัดการใน
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ใน
ต าบล 

36.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการตามหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 

โครงการ อบต. เคลื่อนที ่ 10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ให้กับประชาชนในเขตต าบลบ้าน
เปูา 

ออกบริการเคลื่อนที่ ให้กับ
ประชาชนในเขตต าบลบ้านเปูา 
12 หมู่บ้าน1,455 หลังคาเรือน 

37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการตามหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 

โครงการยกย่องเชิดชู
บุคลากรภายในองค์กร
ดีเด่น 

3,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็น
ขวัญก าลังใจในการปฏิบตัิราชการ
และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
อบต.บ้านเปูา  

38.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการตามหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน 

5,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 

39.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการตามหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 300,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เป็นการเลือกตั้งซ่อมสมาชิก 
อบต. แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน  

40.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการตามหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  

300,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง มีความรู้ความสามารถเพื่อ
รองรับภารกจิการถ่ายโอน 

จัดให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างทุก
คนเข้ารับการอบรม 

41.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการตามหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 

โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมให้กับผูบ้ริหาร 
สมาชิกอบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
ให้กับผู้บริหาร สมาชิ อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

จัดให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างทุก
คนเข้ารับการอบรมส่งเสริม



คุณธรรมจริยธรรม 

42.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการตามหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคคล
ดีเด่นภายในต าบล 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็น
ขวัญก าลังใจในการปฏิบตัิราชการ
และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
บุคคลภายในต าบล 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 

43.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการตามหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
องค์ความรู้ให้กับคณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

150,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน มีความรัก 
ความสามัคคี ลดปัญหาข้อขัดแย้ง 
มีทัศนคติที่ด ี

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง จ านวน 43 คน 

44.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ทักษะ 
และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 

45.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้ที่
สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ท าการเกษตร เพื่อลดรายจ่าย 
สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมจาก
อาชีพหลักในครัวเรือน 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 

46.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้ประชาชน
ภายในต าบล 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มอาชีพ จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน 

47.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
อันเนื่องมาจากสมเด็จ
พระเทพราชสดุาสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อวิจัยและพัฒนาวิธีการอนุรักษ์
และการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรม
พืช ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และสามารถขยายพันธุกรรมได ้

พื้นที่ปุาชุมชนในต าบลบ้านเปูา 

48.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างยกระดับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวง 2061 
ถึง วัดจอมวาร ีบ้านคูณ 

159,300.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที ่8 มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 
เมตร หนา 0.15 พื้นที่คอนกรีต
รวม 288.00 ตร.ม. 



หมู่ที่ 8 

49.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายอนุชิต 
ถึง ประปาหมู่บ้าน บ้าน
ดอนกลาง หมู่ 3  

205,700.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที ่3 มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 72.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
คอนกรีตรวม 288.00 ตร.ม. 

50.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ า สายซอยร่วมใจพัฒนา 
หมู่ที่ 12 บ้านสระแก้ว 

237,900.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที ่12 มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
คอนกรีตรวม 240.00 ตร.ม. 
พร้อมวางท่อกลม คสล. 90.00 
และบ่อพัก 

51.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. และบ่อ
พัก สายรอบหมู่บา้น ทิศใต้ 
บ้านแฮด หมู่ที่ 5 

295,700.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที ่5 มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.60 เมตร จ านวน 123.00 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 
6.00 บ่อ และวางท่อระบายน้ า 
คสล Ø 0.30 จ านวน 9.00 ท่อน 

52.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าไร้ท่อ (ระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด) 
สายกลางบ้าน บ้านหนอง
บัวตะใกล้ หมู่ 2 

185,600.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 2 มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและเพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ า กว้าง 0.50x0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
445.00 เมตร พร้อมบ่อระบบปดิ 
20.00 บ่อ ยาวรวม 465 เมตร 

53.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. สาย
กลางบ้าน บ้านโพธ์ิทอง 
หมู่ที่ 9 

143,700.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 9 มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและเพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง 0.20x0.20 เมตร ลึก 
0.20 เมตร ยาว 85.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ฝาปิดเหล็ก
ตะแกรง 

54.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน
ขนาดกลาง บ้านหนองบัว
รอง หมู่ที่ 1 

436,400.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
ส าหรับอุปโภค-บริโภค 

ระบบกรองน้ าผิวดิน 5 ลบ.ม./ซม. 

55.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
สายที่นานายประเสริฐถึงที่

202,500.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว  

ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 650.00 เมตร 1:1 ปริมาตร



นานางเรืองศร ีบ้าน
สระแก้ว หมู่ที่ 6  

โยธา, กองประปา ดินขุดไม่น้อยกว่า 1,137 .50 
ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลกุ
ไม่น้อยกว่า 195.00 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. 25.00 ท่อน 

56.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าไร้ท่อ (ระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด) 
สายศาลากลางบ้าน บ้าน
โสกบก หมู่ที่ 4 

58,500.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก และน้ าไม่ท่วม
ขัง 

-ก่อสร้างรางระบายน้ าไร้ท่อ 
(ระบบธนาคารน้ าใต้ดินแบบปดิ) 
ขนาดกว้าง 0.50x0.50 เมตร ลกึ 
0.50 เมตร ยาว 93.00 เมตร 
พร้อมบ่อระบบปดิ จ านวน 5 บ่อ 
ยาวรวม 98 เมตร และวางท่อ
กลม คสล. 20.00 ท่อน+บ่อพัก  

57.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
โรงสีถึงศาลปูุตา บ้านโสก
บก หมู่ที่ 4 

143,700.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตรวม 260.00 ตร.ม. 

58.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมวาง
ท่อกลม คสล. สายสาม
แยกถนนนาโพธิ์ถึง ถนน
ทางหลวง 2061 บ้าน
หนองบัวรอง หมู่ที่ 10  

224,500.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 0.30X0.30 เมตร 
ลึก 0.30 ยาว 85.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร ฝาปิดเหล็กตะแกรง
และวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพัก  

59.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. สายบ้าน
นางสายบัว ถึง หนองคูณ 
บ้านคูณ หมู่ที่ 7 

204,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว น้ าไม่
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.30x0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร ยาว 90.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ฝาปิดเหล็ก
ตะแกรง 

60.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้วพร้อม
ปูายองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเปูา 

420,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงรั้ว
พร้อมปูายองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเปูามีความสวยงาม 

ยาว 42.80 ตามแบบ อบต.บ้าน
เปูา 



61.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม Box Colvert บ้าน
ส้มโฮง หมู่ที1่1 สายบ้าน
นายแสวงถึงนายณัฐพล 

163,200.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 11 และ
บริเวณใกล้เคียงมีน้ าใช้เพื่อ
อุปโภค บริโภคอย่างพอเพียง 

ขนาด 1.50x1.50 เมตร จ านวน 
1 ช่อง ยาว 5.00 เมตร พร้อม
ก าแพงปากท่อ คสล. 

 

 
ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาบา้นเปูา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 19 โครงการ                               
จ านวนเงิน 16,195,880 บาท มีการเบิกจา่ยงบประมาณ จ านวน 18 โครงการ จ านวนเงิน 8,232,443 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 3 562,000.00 3 562,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตที่ดี 14 7,588,873.00 14 7,397,773.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 249,000.00 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการตามหลักการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี  1 272,669.70 1 272,669.70 

รวม 19 8,672,542.70 18 8,232,442.70 

   
 
  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาบ้านเปาู ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีังนี ้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนเหลา่กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ์

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

10,000.00 8,990.00 8,990.00 1,010.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการควบคมุปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

200,000.00 1,930.00 1,930.00 198,070.00 



4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,200,000.00 4,469,200.00 4,469,200.00 4,730,800.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,500,000.00 1,160,800.00 1,160,800.00 1,339,200.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 150,000.00 54,000.00 54,000.00 96,000.00 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินส ารองจ่าย 500,000.00 162,250.00 162,250.00 337,750.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 5,522.00 5,522.00 4,478.00 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

345,480.00 345,480.00 345,480.00 0.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในงาน
เทอดพระเกยีรต ิ

30,000.00 600.00 600.00 29,400.00 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

797,500.00 397,501.00 397,501.00 399,999.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,205,400.00 852,600.00 661,500.00 352,800.00 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนโครงการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

15.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
ท่องเที่ยว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล 

250,000.00 249,000.00 0.00 1,000.00 



16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 300,000.00 272,669.70 272,669.70 27,330.30 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างยกระดับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกทางหลวง 2061 ถึง วัด
จอมวาร ีบ้านคูณ หมู่ที่ 8 

159,300.00 155,000.00 155,000.00 4,300.00 

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายอนุชิต ถึง 
ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง 
หมู่ 3 

205,700.00 205,000.00 205,000.00 700.00 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน สาย
ที่นานายประเสริฐถึงที่นานาง
เรืองศร ีบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 6 

202,500.00 202,000.00 202,000.00 500.00 

 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าบ้านเป้า  พุทไธสง จ.บุรีรมัย ์ 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 15 2,520,000.00 4 120,000.00 
    

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 211 53,341,085.00 14 3,080,700.00 3 562,000.00 3 562,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตที่ด ี 106 23,106,060.00 31 16,623,380.00 14 7,588,873.00 14 7,397,773.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 2,025,000.00 3 300,000.00 1 249,000.00 
  



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  22 2,925,000.00 9 818,000.00 1 272,669.70 1 272,669.70 

รวม 368 83,917,145.00 61 20,942,080.00 19 8,672,542.70 18 8,232,442.70 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาบ้านเปูา ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นท่ี โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนใน
พื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมผีลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี ้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น 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 - 

นายสิทธ์ิ ตุ้มไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 901 - - 

นายฉลาด ใบเงิน กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0953409532 - 

นายทรงศิลป ์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 กลางสวสัดิ ์ 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 - 

นายสิทธิพงษ์ ตุ่ยไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0935583247 - 

นางพวง เมฆวัน กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0876463701 - 

นายเฉลมิวุฒิ ลับไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0625831997 - 

นายพรพงษ ์ดูยอดรมัย ์ กรรมการ 044119756 ต่อ 903 0981039457 - 

นางสมหมาย ฝุายพลแสน กรรมการ 044119756 ต่อ 902 0934149275 - 

นายค าแสน นนทิจันทร์ กรรมการ 044119756 ต่อ 902 - - 

นายสังวาลย ์ค าไพ กรรมการ 044119756 ต่อ 901 - - 

นางสาววันเพ็ญ 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 - 

นางสาววันเพ็ญ เตรียมไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 906 0862627948 - 



นายเชิดศักดิ ์มุดไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 904 0878690729 - 

นายพรชัย เลาะไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 902 0872538940 - 

นายปิยนันท์ 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 - 
 

                          
                ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะ การบรหิารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปาูทราบ   
เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรบัปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
                            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                           
 
                                                                              (นายอลงกต  เดือนไธสง) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปาูบ้านเปูา 
 
 

 
 


