
 
ประกาศ อบต.บ้านเป้า 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ 
รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผ้บูริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อบต.บ้านเป้า จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.บ้านเป้า 
ดังนี ้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บ้านเป้า 
    " ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.บ้านเป้า 
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บ้านเป้าได้กำหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตที่ด ี
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ง. การวางแผน 
    อบต.บ้านเป้า ได้จดัทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญัตไิว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพือ่พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพฒันา 5 ปี ต่อไป 
    อบต.บ้านเป้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) 
 



ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

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 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

190 31,088,000.00 190 5,871,400.00 192 60,644,900.00 197 58,252,600.00 211 53,348,896.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

99 17,665,050.00 99 18,835,050.00 99 20,765,050.00 99 22,240,050.00 99 21,990,050.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

21 2,325,000.00 21 3,525,000.00 21 2,925,000.00 21 8,325,000.00 21 2,325,000.00 

รวม 338 55,718,050.00 338 32,911,450.00 340 88,674,950.00 346 94,357,650.00 360 82,208,946.00 
 

    จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.บ้านเป้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณ จำนวน 57 โครงการ งบประมาณ 
20,665,889 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 4 120,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 14 2,672,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตที่ดี 28 16,944,689.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 300,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการตามหลักการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 8 629,000.00 

รวม 57 20,665,889.00 
 

   
 
 
 



  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณ อบต.บ้านเป้า มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการสืบสาน
ประเพณีวิถีอีสาน
สืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

60,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานอนรุักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ที่ทำการปกครองอำเภอพุท
ไธสง 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนเหลา่กาชาด
จังหวัดบุรีรมัย ์

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือสังคมและสา
ธารณกุศลต่างๆของจังหวัด
บุรีรัมย์และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรรีัมย ์

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
ประจำตำบลบ้าน
เป้า 

150,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน 
เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างเป็น
ประโยชน ์

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

25,477.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้่วม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ

เด็กและเยาวชน จำนวน 
12 หมู่บ้าน 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

500,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้สมาชิก อปพร.มีความรู้
อย่างต่อเนื่องในการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

จัดฝึกอบรมให้กับสมาชิก 
อปพร. จำนวน ๑๒๐คน 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการรณรงค์ขับ
ขี่ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

19,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการขับขี่บน ท้อง
ถนน 

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ จำนวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการรณรงค์ 
และบรหิารจดัการ
ขยะ 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับเพื่อให้มีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการลดปรมิาณขยะ 
การคัดแยก การนำกลับมาใช้
ใหม ่

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการควบคมุ
ป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

200,000.00 
สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน
ในเขตตำบลบ้านเป้า 



สำนักงานปลัด 
อบต. 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือให้เด็ก
ผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลบ้าน
เป้าไดม้ีชีวิตที่ดีขึ้น 

ให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมจำนวน ๒๐ คน 
ในเขตตำบลบ้านเป้า 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,200,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือให้ผูสู้งอายุได้มี
ชีวิตที่ดีขึ้นในเขตตำบลบ้าน
เป้า 

จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุจำนวน 950 
คน 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,500,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้พิการได้มี
ชีวิตที่ดีขึ้นในเขตตำบลบ้าน
เป้า 

จ่ายสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้
พิการจำนวน 197 คน 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

150,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือให้ผูต้ิดเชื้อเอดส์
ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในเขตตำบล
บ้านเป้า 

จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยัง
ชีพผู้ติดเช้ือเอดส์จำนวน 
30 คนๆละ6,000 บาท/ปี 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินสำรองจ่าย 600,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็รค่าใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉิน เร่งด่วนท่ีมสีาะารณภัย
เกิดขึ้น เช่น วาตภัย ภยัแล้ง 
ภัยหนาว อัคคีภัย เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสนใจการเล่น
กีฬา และกิจกรรมกลางแจ้ง 
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย 
ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา 
เพื่อสร้าง สุขภาพ พลานามัย 
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มี
พัฒนาการสมวัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 
ศูนย์ 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการจดังาน
ประเพณีวันลอย
กระทงประจำป ี

130,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา 

๑. เพื่อสืบสานประเพณีอันดี
งามของชาวไทย ๒. เพื่อ
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คง

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 



ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อยู่คู่สังคมไทยสืบไป ๓. 
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก
ประเพณีอันดีงามของไทย 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า (สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้า) 

45,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนในตำบลบ้านเป้า
และสตัว์เลี้ยง จำนวน 12 
หมู่บ้าน 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการสนับสนุน
การบริการแพทย์
ฉุกเฉิน 

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดบริการการแพทย์ก่อน
ส่งโรงพยาบาลตลอด 24 
ช่ัวโมงและเพื่อให้ผูร้ับบริการที่
เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบ
อุบัติเหตไุดร้ับบริการที่มี
มาตรฐาน อย่างทันท่วงที 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

50,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง ท้ังด้าน 
โภชนาการ การฟืน้ฟู
สมรรถภาพรา่งกายและจิตใจ 
- เพื่อเป็นการสรา้งขวัญ และ
กำลังใจให้ผู้สูงอายมุีทัศนคติที่
ดีต่อการดูแลสุขภาพให้
แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคม
อย่างมีคุณค่า 

ผู้สูงอายในตำบลบ้านเปา้ 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการ 3 วัย สาน
สัมพันธ์ครอบครัว 

15,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้พุทธศาสนาเป็นท่ีหยดึ
เหนี่ยวจิตใจ ในการดําเนิน
ชีวิต และเพื่อสร้างจิตสํานึกให้
ครอบครัวเกดิความรักความ
หวงแหน ตลอดถึงปลูกฝังและ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ประชาชน เด็ก และ
เยาวชน ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษา 

801,574.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นอาหารกลางวัน 
จำนวน 416,500 บาท ค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

ศพด. ท้ัง 3 ศูนย์ 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 743,238.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดด้ื่มนม 
อย่างพอเพียงและมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 ศูนย์ 



22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

1,205,400.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันอย่างพอเพียง 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 3 ศูนย์ 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนโครงการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การช่วยเหลือการ
บริหารงานของศูนย์ฯ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
พุทไธสง 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

100,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณภยัเบื้องต้น 

จิตอาสาภัยพิบัติ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเป้า 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

240,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลบา้น
เป้า 

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนภายใน
ตำบล ได้ทำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ 

เด็ก เยาวชน ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอาชญากรรม
และยาเสพตดิ 

50,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนภายในตำบล
บ้านเป้าได้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอาชญากรรมและยา
เสพติด 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้งจังหวัด
บุรีรัมย ์

10,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 

สนับสนุนงบประมาณ 

29. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติและทดแทนต้นไม้ที่
ถูกทำลาย 

ปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น 



30. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ใส่ใจ
และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 

31. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงบ่อ
ฝังกลบขยะมูลฝอย
แบบถูกหลัก
สุขาภิบาล 

250,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อรองรับขยะในเขตตำบล
บ้านเป้า 

ปรับปรุงบ่อขยะขนาด ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเป้ากำหนด 

32. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

11,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การบริหารจัดการใน
องค์กรมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 
ปี ในตำบล 

33. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการ อบต. 
เคลื่อนที ่

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ให้กับประชาชนในเขตตำบล
บ้านเป้า 

ออกบริการเคลื่อนที่ ให้กับ
ประชาชนในเขตตำบลบ้าน
เป้า 12 หมู่บ้าน1,455 
หลังคาเรือน 

34. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการยกย่องเชิด
ชูบุคลากรภายใน
องค์กร 

3,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ
ราชการและเป็นแบบอย่างท่ีดี
ใหก้ับพนักงานส่วนตำบล 

พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง อบต.บ้านเป้า 

35. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

5,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 

36. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร 
คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

420,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง มีความรู้
ความสามารถเพื่อรองรับ
ภารกิจการถ่ายโอน 

จัดให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนตำบล พนักงานส่วน
ตำบลและลูกจ้างทุกคนเข้า
รับการอบรม 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

20,000.00 
สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก

เพื่อส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
ให้กับผู้บริหาร สมาชิ อบต. 

จัดให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาองค์การบรหิาร



ตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ให้กับผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง 

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้าง 

ส่วนตำบล พนักงานส่วน
ตำบลและลูกจ้างทุกคนเข้า
รับการอบรมส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม 

38. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคคลดเีด่นภายใน
ตำบล 

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ
ราชการและเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับบุคคลภายในตำบล 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 

39. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาองค์ความรู้
ให้กับคณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง 

150,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงาน มีความ
รัก ความสามัคคี ลดปัญหาข้อ
ขัดแย้ง มีทัศนคติที่ด ี

คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
จำนวน 43 คน 

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ทักษะ และดำเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 

41. 
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการเกษตร 

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้
ที่สนใจ มีความรูค้วามเข้าใจใน
การทำการเกษตร เพื่อลด
รายจ่าย สร้างรายได้เป็นอาชีพ
เสรมิจากอาชีพหลักใน
ครัวเรือน 

ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 

42. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพให้
ประชาชนภายใน
ตำบล 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มอาชีพ จำนวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

43. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมอัน
เนื่องมาจากสมเด็จ
พระเทพราชสดุา
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) 

50,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อวิจัยและพัฒนาวิธีการ
อนุรักษ์และการเก็บรักษาเชื้อ
พันธุกรรมพืช ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
สามารถขยายพันธุกรรมได ้

พื้นที่ป่าชุมชนในตำบลบ้าน
เป้า 

44. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

159,300.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 8 มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
72.00 เมตร หนา 0.15 



สายแยกทางหลวง 
2061 ถึง วัดจอม
วารี บ้านคูณ หมู่ที่ 
8 

โยธา, กอง
ประปา 

พื้นที่คอนกรีตรวม 288.00 
ตร.ม. 

45. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้าน
นายอนุชิต ถึง 
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
ดอนกลาง หมู่ 3 

205,700.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 3 มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
72.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีคอนกรตีรวม 
288.00 ตร.ม. 

46. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ สาย
ซอยร่วมใจพัฒนา 
หมู่ที่ 12 บ้าน
สระแก้ว 

246,900.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 12 
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีคอนกรตีรวม 
240.00 ตร.ม. พร้อมวาง
ท่อกลม คสล. 90.00 และ
บ่อพัก 

47. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ คสล. 
และบ่อพัก สายรอบ
หมู่บ้าน ทิศใต้ บ้าน
แฮด หมู่ที่ 5 

295,700.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 5 มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จำนวน 123.00 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 
6.00 บ่อ และวางท่อ
ระบายน้ำ คสล Ø 0.30 
จำนวน 9.00 ท่อน 

48. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำไร้ท่อ 
(ระบบธนาคารนำ้ใต้
ดินแบบปิด) สาย
กลางบ้าน บ้าน
หนองบัวตะใกล้ หมู่ 
2 

185,600.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 2 มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและเพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

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

49. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. 
สายกลางบ้าน บ้าน
โพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 

143,700.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 9 มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและเพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

กว้าง 0.20x0.20 เมตร ลึก 
0.20 เมตร ยาว 85.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร ฝา
ปิดเหล็กตะแกรง 

50. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน แบบผิวดิน
ขนาดกลาง บ้าน
หนองบัวรอง หมู่ที่ 
1 

436,400.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค 

ระบบกรองน้ำผิวดิน 5 ลบ.
ม./ซม. 



51. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน สายที่นา
นายประเสริฐถึงที่นา
นางเรืองศรี บ้าน
สระแก้ว หมู่ที่ 6 

202,500.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 650.00 
เมตร 1:1 ปรมิาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 1,137 .50 ลบ.ม. 
พร้อมลงหินคลุก กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 650.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
195.00 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. 25.00 ท่อน 

52. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำไร้ท่อ 
(ระบบธนาคารนำ้ใต้
ดินแบบปิด) สาย
ศาลากลางบ้าน 
บ้านโสกบก หมู่ที่ 4 

58,500.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก และน้ำไม่
ท่วมขัง 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้
ท่อ (ระบบธนาคารน้ำใตด้ิน
แบบปิด) ขนาดกว้าง 
0.50x0.50 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 93.00 เมตร 
พร้อมบ่อระบบปดิ จำนวน 
5 บ่อ ยาวรวม 98 เมตร 
และวางท่อกลม คสล. 
20.00 ท่อน+บ่อพัก 

53. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโรงสีถึง
ศาลปู่ตา บ้านโสก
บก หมู่ที่ 4 

146,200.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีต
รวม 260.00 ตร.ม. 

54. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. 
พร้อมวางท่อกลม 
คสล. สายสามแยก
ถนนนาโพธ์ิถึง ถนน
ทางหลวง 2061 
บ้านหนองบัวรอง 
หมู่ที่ 10 

224,500.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 0.30X0.30 
เมตร ลึก 0.30 ยาว 85.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร ฝา
ปิดเหล็กตะแกรงและวาง
ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม
บ่อพัก 

55. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. 
สายบ้านนางสายบัว 
ถึง หนองคูณ บ้าน
คูณ หมู่ที่ 7 

204,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว น้ำ
ไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ขนาดกว้าง 
0.30x0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ยาว 90.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ฝาปดิ
เหล็กตะแกรง 



56. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมป้ายองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเป้า 

0.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงรั้ว
พร้อมป้ายองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเป้ามีความสวยงาม 

ยาว 42.80 ตามแบบ อบต.
บ้านเป้า 

57. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม Box 
Colvert บ้านส้มโฮง 
หมู่ที1่1 สายบ้าน
นายแสวงถึงนายณัฐ
พล 

163,200.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 11 
และบรเิวณใกล้เคียงมีน้ำใช้
เพื่ออุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียง 

ขนาด 1.50x1.50 เมตร 
จำนวน 1 ช่อง ยาว 5.00 
เมตร พร้อมกำแพงปากท่อ 
คสล. 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.บ้านเป้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 37 
โครงการ จำนวนเงิน 19,606,412 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงิน 18,158,633 ล้านบาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 2 48,466.00 2 48,466.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 13 2,658,200.00 10 2,068,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตที่ดี 17 15,321,119.34 17 15,186,119.34 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 277,230.00 2 277,230.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการตามหลักการบรหิารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

3 578,617.60 3 578,617.60 

รวม 37 18,883,632.94 34 18,158,632.94 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ้านเป้า ที่มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการสืบสาน
ประเพณีวิถีอิสาณ
สืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

60,000.00 58,235.00 58,235.00 1,765.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนเหลา่กาชาด
จังหวัดบุรีรมัย ์

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
ประจำตำบลบ้าน
เป้า 

150,000.00 149,199.00 149,199.00 801.00 



4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการรณรงค์ขับ
ขี่ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

19,000.00 16,890.00 16,890.00 2,110.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการควบคมุ
ป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

200,000.00 138,190.00 138,190.00 61,810.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,200,000.00 9,010,500.00 9,010,500.00 189,500.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

2,500,000.00 2,310,400.00 2,310,400.00 189,600.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

150,000.00 108,000.00 108,000.00 42,000.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินสำรองจ่าย 600,000.00 595,868.00 460,868.00 4,132.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการรณรงค์
และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า (สัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า) 

45,000.00 44,445.00 44,445.00 555.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

801,574.00 713,863.00 713,863.00 87,711.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

743,238.00 694,500.34 694,500.34 48,737.66 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

1,205,400.00 1,131,900.00 1,131,900.00 73,500.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนโครงการ
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

240,000.00 239,129.00 239,129.00 871.00 



17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล
บ้านเป้า 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

18. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การท่องเที่ยว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรต ิ

30,000.00 28,230.00 28,230.00 1,770.00 

19. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การท่องเที่ยว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
บ่อฝังกลบขยะมูล
ฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล 

250,000.00 249,000.00 249,000.00 1,000.00 

20. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 

420,000.00 419,240.00 419,240.00 760.00 

21. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการเชิดชู
เกียรติบคุคลดีเด่น
ภายในตำบล 

10,000.00 9,970.00 9,970.00 30.00 

22. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาองค์ความรู้
ให้กับคณะผุ้บริหาร 
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานงานจ้าง 

150,000.00 149,407.60 149,407.60 592.40 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการเกษตร 

20,000.00 19,790.00 19,790.00 210.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพให้
ประชาชนภายใน
ตำบล 

30,000.00 28,676.00 28,676.00 1,324.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวง 
2061 ถึง วัดจอม
วารี บ้านคูณ หมู่ที่ 
8 

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

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้าน

205,700.00 205,000.00 205,000.00 700.00 



นายอนุชิต ถึง 
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
ดอนกลาง หมู่ 3 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ สาย
ซอยร่วมใจพัฒนา 
หมู่ที่ 12 บ้าน
สระแก้ว 

246,900.00 246,000.00 246,000.00 900.00 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำ 
คสล. และบ่อพัก 
สายรอบหมู่บ้าน ทิศ
ใต้ บ้านแฮด หมู่ที่ 5 

295,700.00 294,000.00 294,000.00 1,700.00 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ไร้ท่อ 
(ระบบธนาคารนำ้ใต้
ดินแบบปิด) สาย
กลางบ้าน บ้าน
หนองบัวตะใกล้ หมู่ 
2 

185,600.00 184,000.00 184,000.00 1,600.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ คสล. 
สายกลางบ้าน บ้าน
โพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 

143,700.00 143,700.00 143,700.00 0.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน แบบผิวดิน
ขนาดกลาง บ้าน
หนองบัวรอง หมู่ที่ 
1 

436,400.00 436,000.00 436,000.00 400.00 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน สายที่นา
นายประเสริฐถึงที่
นานางเรืองศรี บ้าน
สระแก้ว หมู่ที่ 6 

202,500.00 202,000.00 202,000.00 500.00 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ไร้ท่อ 
(ระบบธนาคารนำ้ใต้

58,500.00 57,500.00 57,500.00 1,000.00 



ดินแบบปิด) สาย
ศาลากลางบ้าน 
บ้านโสกบก หมู่ที่ 4 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโรงสีถึง
ศาลปู่ตา บ้านโสก
บก หมู่ที่ 4 

146,200.00 145,000.00 145,000.00 1,200.00 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ คสล. 
พร้อมวางท่อกลม 
คสล. สายสามแยก
ถนนนาโพธ์ิถึง ถนน
ทางหลวง 2061 
บ้านหนองบัวรอง 
หมู่ที่ 10 

224,500.00 224,000.00 0.00 500.00 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ คสล. 
สายบ้านนางสายบัว 
ถึง หนองคูณ บ้าน
คูณ หมู่ที่ 7 

204,000.00 204,000.00 0.00 0.00 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม Box 
Colvert บ้านส้มโฮง 
หมู่ที่11 สายบ้าน
นายแสวงถึงนายณัฐ
พล 

163,200.00 162,000.00 0.00 1,200.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 
อบต.บ้านเป้า พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จำนว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จำนว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จำนว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 15 2,520,000.00 4 120,000.00 2 48,466.00 2 48,466.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 211 53,348,896.00 14 2,672,200.00 13 2,658,200.00 10 2,068,200.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 99 21,990,050.00 28 16,944,689.00 17 15,321,119.34 17 15,186,119.34 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

14 2,025,000.00 3 300,000.00 2 277,230.00 2 277,230.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

21 2,325,000.00 8 629,000.00 3 578,617.60 3 578,617.60 

รวม 360 82,208,946.00 57 20,665,889.00 37 18,883,632.94 34 18,158,632.94 

 

ช. ผลการดำเนินงาน 
     อบต.บ้านเป้า ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสรมิและสนบัสนุนจาก
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและ
พื้นที่ใกล้เคียง โดยมผีลการดำเนินงานท่ีสำคัญดังนี ้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผล
การดำเนินงานด้านอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอลงกต เดือนไธสง ประธานกรรมการ 044119756 ต่อ 901 0807836077 - 

นางกลนีย์ บุญเพ็ชร กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0819675594 - 

นายสิทธ์ิ ตุ้มไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 901 - - 

นายฉลาด ใบเงิน กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0953409532 - 

นายทรงศิลป์ สมอินทร ์ กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0982429064 - 

นายสำรวย นครไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 901 0804650357 - 

นายสงเมือง ตุ้มไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 901 - - 

นายพรวณ กณัหา กรรมการ 044119756 ต่อ 901 - - 

นายบุญรอด จันดาวงศ ์ กรรมการ 044119756 ต่อ 901 - - 

นางสมหมาย ฝ่ายพลแสน กรรมการ 044119756 ต่อ 902 0934149275 - 

นายพิษณุ ปิ่นรัตนกลุ 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 ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอรรถพล ศลิาด ี 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 ฝ่ายพลแสน กรรมการ 044119756 ต่อ 902 0934149275 - 

นายคำแสน นนทิจันทร ์ กรรมการ 044119756 ต่อ 902 - - 

นายสังวาลย์ คำไพ กรรมการ 044119756 ต่อ 901 - - 



นางสาววันเพ็ญ เตรียมไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 903 0862627948 - 

นางสาวละมุล ตอบไธสง กรรมการ/เลขานุการ 044119756 ต่อ 902 0890301265 - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางฉวีวรรณ อุดไธสง ประธานกรรมการ 044119756 ต่อ 903 0818384652 - 

นางปุญญิสา คมวชิรกุล กรรมการ 044119756 ต่อ 904 0653075249 - 

นางสาววันเพ็ญ เตรียมไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 906 0862627948 - 

นายเชิดศักดิ์ มดุไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 904 0878690729 - 

นายพรชัย เลาะไธสง กรรมการ 044119756 ต่อ 902 0872538940 - 

นายปิยนันท์ อำภาวงศ ์ 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 ท่ีเกีย่วข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ การ
บริหารงานขออบต.บ้านเป้าทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพฒันาและปรบัปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 
 
                                                                        นายอลงกต  เดือนไธสง 
                                                                         นายก อบต.บ้านเป้า 
ข้อมูล ณ 14/11/2565 


