
 
ประกาศ อบต.บ้านเปูา 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตลุาคมของทุกป ี
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านเปูา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจดัการ อบต.บ้านเปูา ดังนี ้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.บ้านเปูา  
    " ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" 
ข. พันธกิจ ของ อบต.บ้านเปูา  
    - ส่งเสรมิให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
    - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น  
    - ส่งเสรมิการประกอบอาชีพของประชาชน  
    - ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน  
    - ส่งเสรมิการศึกษา  
    - อนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บ้านเปูาได้ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 



 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตที่ด ี
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 

ง. การวางแผน 
    อบต.บ้านเปูา ได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญตัิไว้ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจไุวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.บ้านเปูา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 19,212,300.00 7 17,174,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตที่ดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการตามหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 19,212,300.00 7 17,174,000.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.บ้านเปูา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณ จ านวน 64 โครงการ งบประมาณ 22,138,895 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 2 0.00 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตที่ดี - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการตามหลักการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี  - - 

รวม 64 22,138,895.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านเปูา มีดงันี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  null 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 
6 จากถนนลาดยางถึง
บ้านนางสายหยดุ พลดง
นอก 

233,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางสา
ธารณประ โยชน์ ระหว่าง
ท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปและเพื่อให้
ประชาชน หมู่ที่ 6,12 มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

มีถนน คสล. เพิม่ขึ้น
จ านวน ๑ สาย 

2.  null 
โครงการก่อสร้างบ่อพัก
น้ าประปา บ้านหนองบัว
รอง หมู่ที่ 10 

270,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าในหมู่บ้าน  

บ่อพักน้ าประปาจ านวน 
1 แห่ง 

3.  null 

โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟูาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 5 และหมู่ 
11 บ้านแฮด,บ้านส้มโฮง 

225,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ระบบประปา
หมู่บ้านมไีฟฟูาใช้อย่างมี
ประสิทธภาพเพิ่มมากข้ึน 

ประปาหมู่บ้าน บ้าน
แฮด หมู่ที่ 5 

4.  null 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายที่นายณรงค ์
สุขกมลกลุ ถึงโคกเหล่า
บักโส บ้านโสกบก หมู่ที่ 
4 

205,600.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. จ านวน 1 
สาย 

5.  null โครงการก่อสร้างถนน 200,600.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ มีถนน คสล. เพิม่ขึ้น



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

กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

1,10 มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

จ านวน 1 สาย 

6.  null 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหนองสมิถึงสี่
แยกบ้านเก่า บ้านหนอง
บัวตะใกล ้หมู่ที่ 2 

200,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 2 
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

มีถนน คสล. เพิม่ขึ้น
จ านวน 1 สาย 

7.  null 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากถนน ทล. 
2061 - ที่นานายไสว
บ้านดอนกลาง ม.3 

200,900.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 3 
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

มีถนน คสล. เพิม่ขึ้น
จ านวน 1 สาย 

8.  null 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.7 จากหนองคูณ
ถึงประปาหมู่บ้าน 

219,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 7 
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

มีถนน คสล. เพิม่ขึ้น
จ านวน 1 สาย 

9.  null 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.8 จากวัดจอม
วารี-ประปา 

221,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 8 
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

มีถนน คสล. เพิม่ขึ้น
จ านวน 1 สาย 

10.  null 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.9 จากประปา-
หนองบาก 

203,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 9 
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

มีถนน คสล. เพิม่ขึ้น
จ านวน 1 สาย 

11.  null 
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าจากศาลา
กลางบ้าน-ถนนลาดยาง 

210,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 
11 มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว น้ าไม่

มีรางระบายน้ าเพิ่มขึ้น 



ม.11 ส านักช่าง, ส านักการช่าง ท่วมขัง 

12.  null 

โครงการลงหินคลุกสาย
ต่อเนื่อง ม.12 สาย
หนองกุง จากนานายใหม่ 
แสงอรุณถึงนานางหนู
รอด จันทะบูรณ ์

65,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 
12 มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

มีถนนหินคลุกเพิม่ขึ้น 
1 สาย 

13.  null 

โครงการซ่อมแซมพร้อม
ยกระดับถนน คสล. ม.
12 จากบ้านนายสัว 
โตไธสงถึง บ้านนายเรียน 
ปูองไธสง 

135,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 
12 มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

มีถนน คสล. เพิม่ขึ้น
จ านวน 1 สาย 

14.  null 
โครงการสืบสาน
ประเพณีวิถีอีสาน
วัฒนธรรมไทย 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสืบสานอนรุักษ์
ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพุทไธสง  

15.  null 
โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
และแผนชุมชน 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้การบริหารจัดการ
ในองค์กรมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี ในต าบล 

16.  null โครงการ อบต. เคลื่อนที ่ 10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ให้กับประชาชน
ในเขตต าบลบ้านเปูา 

ออกบริการเคลื่อนที่ 
ให้กับประชาชนในเขต
ต าบลบ้านเปูา 12 
หมู่บ้าน1,455 หลังคา
เรือน 

17.  null 
โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน 

5,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

ประชาชนท้ัง 12 
หมู่บ้าน 



พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

18.  null 
โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนประจ า
ต าบล 

150,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชน เล่นกีฬา ใช้
เวลาว่างเป็นประโยชน ์

จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ 

19.  null 
โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้่วม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ

เด็กและเยาวชน 
จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน 

20.  null 
โครงการรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการขับขี่บน 
ท้องถนน 

จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์ รณรงค์ 
จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน 

21.  null 
โครงการรณรงค์การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิให้
โทษ 

จัดประชุมประชาคม 
และอาสาพลังแผ่นดิน 
จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน 

22.  null เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,030,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือให้ผูสู้งอายุ
ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในเขต
ต าบลบ้านเปูา 

จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุจ านวน 
950 คน  

23.  null เบี้ยยังชีพผู้พิการ  3,590,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้พิการได้
มีชีวิตที่ดีขึ้นในเขตต าบล
บ้านเปูา 

จ่ายสงเคราะหเ์บี้ยยัง
ชีพผู้พิการจ านวน 
197 คน 

24.  null เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส ์ 150,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือให้ผูต้ิดเชื้อ
เอดสไ์ด้มีชีวิตทีด่ีขึ้นใน
เขตต าบลบ้านเปูา 

จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์
จ านวน 30 คนๆละ
6,000 บาท/ป ี



25.  null เงินช่วยพิเศษ 10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือค่า
ท าศพให้กับพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง กรณี
เสียชีวิต 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

26.  null เงินส ารองจ่าย 500,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็รค่าใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉิน เร่งด่วนท่ีมสีาะา
รณภยัเกิดขึ้น เช่น วาต
ภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว 
อัคคีภัย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ประชาชนท้ัง 12 
หมู่บ้าน  

27.  null 
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสังคม 

136,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
หลักประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้าง ร้อยละ 5 

พนักงานจ้าง 

28.  null 
เงินสมทบกองทุน
ทดแทน 

7,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้า
กองทุนเงินทดแทนเป็น
รายปีในอัตราร้อยละ 0.2 
ของค่าจ้าง 

พนักงานจ้าง 

29.  null 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

370,260.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ร้อยละ 
1% ของรายไดไ้มร่วมเงิน
อุดหนุน 

พนักงานส่วนต าบล  

30.  null 
โครงการจดังานประเพณี
วันลอยกระทงประจ าป ี

170,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

๑. เพื่อสืบสานประเพณี
อันดีงามของชาวไทย ๒. 
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่คู่สังคมไทย
สืบไป ๓. เพื่อให้คนรุ่น
หลังไดรู้้จักประเพณีอันดี
งามของไทย  

ประชาชนท้ัง 12 
หมู่บ้าน  

31.  null โครงการส่งเสริมและ 50,000.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ผู้สูงอายในต าบลบ้าน



พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง 
ทั้งด้าน โภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ - เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญ และก าลังใจให้
ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อ
การดูแลสุขภาพให้
แข็งแรงเพื่อด ารงอยู่ใน
สังคมอย่างมีคณุค่า  

เปูา 

32.  null 
โครงการ 3 วัย สาน
สัมพันธ์ครอบครัว 

15,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้พุทธศาสนาเป็นท่ีห
ยึดเหนี่ยวจติใจ ในการ
ด าเนินชีวิต และเพื่อสรา้ง
จิตส านึกให้ครอบครัวเกดิ
ความรักความหวงแหน 
ตลอดถึงปลูกฝังและ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

ประชาชน เด็ก และ
เยาวชน ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

33.  null 
ค่าใช้จ่ายในงาน
เทอดพระเกยีรต ิ

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนท้ัง 12 
หมู่บ้านแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

34.  null 
อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
จังหวัดบุรีรมัย ์

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสืบสานอนรุักษ์
ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

อุดหนุนให้กับท่ีท าการ
ปกครองจังหวัดบุรีรมัย ์

35.  null 
โครงการจดังานประเพณี
วันเข้าพรรษา 

100,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้ สืบทอดต่อชน

จ านวน 12 หมู่บ้าน  



การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

รุ่นหลัง 

36.  null 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษา 

723,480.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

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

ศพด. ท้ัง 3 ศูนย์ 

37.  null ค่าอาหารเสรมิ (นม) 734,255.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดด้ื่ม
นม อย่างพอเพียงและมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 3 ศูนย์ 

38.  null เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,126,100.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันอย่าง
พอเพียง 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย ์

39.  null 

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติ การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้การช่วยเหลือการ
บริหารงานของศูนย์ฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พุทไธสง  

40.  null 
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จติอาสาภัย
พิบัติฯ 

190,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
การจัดการสาธารณภัย
เบื้องต้น 

จิตอาสาภัยพิบัติ ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเปูา 



41.  null 
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

500,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดฝึกอบรมและจัดตั้ง
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 

อปพร. ในเขตต าบล
บ้านเปูา จ านวน 12 
หมู่บ้าน 

42.  null 
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

240,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

43.  null 
โครงการควบคมุปูองกัน
และระงับโรคติดต่อ 

200,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการปูองกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านเปูา 

44.  null 
โครงการฝึกอบรม
เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ใส่
ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

ประชาชน และเยาวชน
ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

45.  null 
โครงการรณรงค์และ
บริหารจดัการขยะ 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขยะใน
พื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อ
การจัดการขยะมลูฝอย
และการแกไ้ขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนท้ัง 12 
หมู่บ้าน  

46.  null 
โครงการสนับสนุนการ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการสนบัสนุนการ
บริการแพทย์ฉุกเฉินและ
เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ได้ทันถ่วงท ี

ประชาชนท้ัง 12 
หมู่บ้าน  

47.  null 

โครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
(สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า) 

45,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ซื้อวัคซีน จ านวน 
1500 ชุด 

48.  null 
โครงการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสภายในต าบล 

ประชาชนท้ัง 12 
หมู่บ้าน  



49.  null 
อุดหนุนเหลา่กาชาด
จังหวัดบุรีรมัย ์

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือสังคมและ
สาธารณกุศลต่างๆของ
จังหวัดบุรีรมัย์และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย ์

50.  null รายจ่ายตามข้อผูกพัน 90,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

ประชาชน 

51.  null 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติฯ 

30,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติและ
ทดแทนต้นไม้ที่ถูกท าลาย  

ปลูกต้นไม้ จ านวน 
500 ต้น 

52.  null 
โครงการยกย่องเชิดชู
บุคลากรภายในองค์กร
ดีเด่น 

3,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อการยกย่อง เชิดชู
เกียรติ เป็นขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัตริาชการและ
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง อบต.บ้าน
เปูา  

53.  null ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เป็นการเลือกตั้งซ่อม
สมาชิก อบต. แทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 

ประชาชนท้ัง 12 
หมู่บ้าน  

54.  null 

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  

300,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้าง มีความรู้
ความสามารถเพื่อรองรับ
ภารกิจการถ่ายโอน 

จัดให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างทุกคนเข้ารับการ
อบรม 

55.  null 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกอบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมให้กับผูบ้ริหาร 
สมาชิ อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

จัดให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างทุกคนเข้ารับการ



อบรมส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรม 

56.  null 
โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคคลดเีด่นภายในต าบล 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อการยกย่อง เชิดชู
เกียรติ เป็นขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัตริาชการและ
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
บุคคลภายในต าบล 

ประชาชนท้ัง 12 
หมู่บ้าน 

57.  null 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
องค์ความรู้ให้กับคณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

150,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงาน มีความรัก ความ
สามัคคี ลดปญัหาข้อ
ขัดแย้ง มีทัศนคติที่ด ี

คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง จ านวน 43 คน 

58.  null 
โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ทักษะ และด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนท้ัง 12 
หมู่บ้าน 

59.  null 
อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบา้นเปูา 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนให้กับสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลบ้าน
เปูา 

เยาวชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 

60.  null 
โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพเกษตร 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
หรือผู้ที่สนใจ มคีวามรู้
ความเข้าใจในการท า
การเกษตร เพื่อลด 
รายจ่าย สร้างรายได้เป็น
อาชีพเสริมจากอาชีพหลัก
ในครัวเรือน 

ประชาชนท้ัง 12 
หมู่บ้าน 

61.  null 
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้
ประชาชนภายในต าบล 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายได้เพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มอาชีพ จ านวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

62.  null โครงการอนุรักษ์ 50,000.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก เพื่อวิจัยและพัฒนาวิธีการ พื้นที่ปุาชุมชนในต าบล



พันธุกรรมอัน
เนื่องมาจากสมเด็จ
พระเทพราชสดุาสยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

อนุรักษ์และการเก็บรักษา
เชื้อพันธุกรรมพืช ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และสามารถขยาย
พันธุกรรมได ้

บ้านเปูา 

63.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างบ่อฝัง
กลบขยะมลูฝอยแบบถูก
หลัก สุขาภบิาล  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อรองรับขยะ ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเปูา  

บ่อขยะขนาด ตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเปูาก าหนด 

64.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก (สายเข้าบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอย) บ้านโสกบก
หมู่ที่ 4 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้เป็นเส้นทางสาธารณ
ประ โยชน์  

ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว ๙๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร 

 

ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     อบต.บ้านเปูา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 17 โครงการ จ านวนเงิน 16,887,095 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 17 โครงการ จ านวนเงิน 6,527,445 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

การก่อหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตที่ดี 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการตามหลักการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี  
    



รวม 0 0.00 0 0.00 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ้านเปูา ท่ีมกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  null 
โครงการรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยและลดอุบตัิเหตุบน
ท้องถนน 

10,000.00 4,200.00 4,200.00 5,800.00 

2.  null เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,030,000.00 3,592,500.00 3,592,500.00 5,437,500.00 

3.  null เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,590,000.00 988,800.00 988,800.00 2,601,200.00 

4.  null เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 150,000.00 47,500.00 47,500.00 102,500.00 

5.  null ส ารองจ่าย 500,000.00 68,000.00 68,000.00 432,000.00 

6.  null 
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

136,000.00 31,702.00 25,361.00 104,298.00 

7.  null เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000.00 6,000.00 6,000.00 1,000.00 

8.  null 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

370,260.00 370,260.00 370,260.00 0.00 

9.  null 
โครงการจดังานประเพณีวัน
ลอยกระทงประจ าป ี

170,000.00 170,000.00 170,000.00 0.00 

10.  null 
2) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษา 

723,480.00 278,000.00 278,000.00 445,480.00 

11.  null ค่าอาหารเสรมิ (นม) 734,255.00 199,293.88 199,293.88 534,961.12 

12.  null เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,126,100.00 561,000.00 561,000.00 565,100.00 

13.  null 
อุดหนุนโครงการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนของ

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14.  null 
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ

190,000.00 84,100.00 84,100.00 105,900.00 

15.  null 
โครงการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000.00 2,430.00 2,430.00 17,570.00 

16.  null 
อุดหนุนเหลา่กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ์

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

17.  null รายจ่ายตามข้อผูกพัน 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.บ้านเป้า พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  

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 0 0 - - 
    

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 19,212,300.00 2 0.00 
    

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตที่ด ี 0 0 - - 
    

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 - - 
    

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  0 0 - - 
    

รวม 11 19,212,300.00 64 22,138,895.00 0 0.00 0 0.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.บ้านเปูา ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยไดร้บัความร่วมมือ การส่งเสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครฐั และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมผีลการด าเนินงานท่ีส าคญัดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 
ซ. คณะกรรมการ 



   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางนวลปรางค ์พวงไธสง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้น
เปูา 

044119756 ต่อ 
901 

0810532483 - 

นายสมบรูณ ์บุญเพ็ชร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเปูา 

044119756 ต่อ 
901 

- - 

นางชัชฎาภรณ ์นิลศิร ิ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเปูา 

044119756 ต่อ 
901 

- - 

นายทวี เงินไธสง สมาชิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล
บ้านเปูา 

044119756 ต่อ 
902 

- - 

นายพรวน กัณหา สมาชิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล
บ้านเปูา 

044119756 ต่อ 
902 

- - 

นายอารม ภูบาลช่ืน สมาชิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล
บ้านเปูา 

044119756 ต่อ 
902 

- - 

นางสมหมาย ฝุายพลแสน ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านคณู
สระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกลู) 

- 0934149275 - 

นางสาวศศิธร รินทะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านเปูา (วสทุธิ
สารอุทิศ) 

- 0926968906 - 

นายอรรถพล สิงห์ทอง นักสาธารณสุข ช านาญการ รักษา
ราชการ ผอ.รพ.สต.บ้านเปูา 

- - - 

นายบุญรอด จันดาวงศ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นายไพบูลย ์ด่านไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นายมานพ แสงภักด ี ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นายวิจิตร สุวรรณวิโรจน ์ ก านันต าบลบ้านเปูา - 0823806562 - 

นายอรรถสิทธ์ิ ตึกไธสง ตัวแทนประชาคม หมู่ 4 - - - 

นายสุภาพ วรรณวิจิตร ตัวแทนประชาคม หมู่ 1 - - - 



นางบังอร ปัญญา ตัวแทนประชาคม หมู่ 8 - - - 

นางฉวีวรรณ อุดไธสง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เปูา 

044119756 ต่อ 
903 

0818384652 - 

นางสาวละมุล ตอบไธสง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเปูา 

044119756 ต่อ 
902 

0890301265 - 

นางวิจิตรา ศรีตระบตุร พัฒนาการอ าเภอพุทไธสง 044-689582 - - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายเสนืห ์ตาลไธสง สมาชิสภาองค์การบรหิารส่วน
ต าบลบ้านเปูา 

044119756 ต่อ 902 0931742861 - 

นายประเสริฐ ค าภลิา สมาชิสภาองค์การบรหิารส่วน
ต าบลบ้านเปูา 

044119756 ต่อ 902 - - 

นายทวี เงินไธสง สมาชิสภาองค์การบรหิารส่วน
ต าบลบ้านเปูา 

044119756 ต่อ 902 - - 

นายทอง เลิศไธสง ตัวแทนประชาคม หมู่ 6 - - - 

นางภิญญลักษณ ์จิรโรจนทิพย ์ ตัวแทนประชาคม หมู่ 11 - - - 

นางปุญญิสา คมวชิรกุล ผู้อ านวยการกองคลังองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเปาู 

044119756 - - 

นางสาวละมุล ตอบไธสง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเปูา 

044119756 ต่อ 902 0890301265 - 

นางสมหมาย ฝุายพลแสน ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านคณู
สระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกลู) 

- 0934149275 - 

นางสาวศศิธร รินทะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านเปูา (วสุ
ทธิสารอุทิศ) 

- 0926968906 - 

นายไพบูลย ์ด่านไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 



นายเพิ่มสุข หล้าสุด ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางฉวีวรรณ อุดไธสง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เปูา 

044119756 ต่อ 903 0818384652 - 

นายเชิดศักดิ ์มุดไธสง ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลบ้านเปูา 

044119756 - - 

นายพรชัย เลาะไธสง ตัวแทนประชาคม หมู่ 12 - - - 

นายเฉลมิวุฒิ ภูบาลช่ืน ตัวแทนประชาคม หมู่ 11 - - - 

นางสาวละมุล ตอบไธสง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเปูา 

044119756 ต่อ 902 0890301265 - 

นายเอกภพ เวชชศาสตร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 044119756 ต่อ 902 0956714821 - 

นายเกรียงไกร แฟมไธสง ตัวแทนประชาคม หมู่ 5 - - - 
 

    ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.บ้านเปูาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอ่ไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2564 
 
 
                                                              นายกอบต.บ้านเปูา 
 

ข้อมูล ณ 29/03/2564 

 


