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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
 

(1)  ด้านกายภาพ 
 

1) ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ตั้งอยู่เลขที่ 43 หมู่ 11 ต าบลบ้านเปูา อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจาก 

ที่ท าการอ าเภอพุทไธสง ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 90 กิโลเมตร เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 37 
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 23,125 ไร่ เป็นเนื้อที่ท าการเกษตรประมาณ 19,653 ไร่ เป็นที่สาธารณะ 2,427 ไร่ และเป็น
พ้ืนที่อยู่อาศัย จ านวน 1,045 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลแดงใหญ่ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบ้านแวง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ และต าบลตะก่ัวปุา  

อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น        
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2) ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  พ้ืนที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้สภาพของดินใน

บริเวณต าบลบ้านเปูาเป็นดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางพ้ืนที่เกือบทั้งหมดเป็นที่นา 
 

 
3) ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศขึ้นอยู่กับกับอิทธิพลของมรสุม 2 ชนิดที่พัดประจ าฤดูกาลคือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพา

มวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีนเขาปกคลุมตั้งแต่ประมาณ กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธซึ่งอยู่ในชวง
ฤดูหนาวของประเทศไทย ท าใหมีอากาศหนาวเย็นและแหงทั่วไป สวนมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเล
และมหาสมุทรเขาปกคลุมในชวงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ท าใหมีฝนตกชุกทั่วไป 

 

4) ลักษณะของดิน 

 

 

 

              
 

  
 

 
  

หมู่ 2 หนองบัวตะใกล้ 

1  หนองบัวรอง 

10 หนองบัวรอง 

 3 ดอนกลาง 

 9 โพธิ์ทอง 

4  โสกบก 11 ส้มโฮง
โฮง5 แฮด 

12 สระแก้ว 

6 สระแก้ว 

7,8 คูณ 

ทิศเหนือ 

  

 

 

 

 

รพ.สต. บ้านแฮด 
  

 

 

อบต. บ้านเปูา 
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ลักษณะของดินในพ้ืนที่ต าบลบ้านเปูาเป็นดินร่วนปนทรายเป็นส่วนใหญ่ มีเนื้อดินละเอียดปานกลางถึงค่อนข้างเป็น
ทราย มีการระบายน้ าไดด้ีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  

 

(2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
 1) เขตการปกครอง 

ต าบลบ้านเปูาแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวรอง   หมู่ที่ 7 บ้านคูณ 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวตะใกล้  หมู่ที่ 8 บ้านคูณ 
หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง   หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง 
หมู่ที่ 4 บ้านโสกบก                  หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัวรอง 
หมู่ที่ 5 บ้านแฮด    หมู่ที่ 11 บ้านส้มโฮง 
หมู่ที่ 6 บ้านสระแก้ว   หมู่ที่ 12 บ้านสระแก้ว 

  

(3) ประชากร 
 1) ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
 ต าบลบ้านเปูามีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,462 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 5,538 คน แยกเป็น ชาย 2,704  คน  
หญิง 2,834  คน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร รวม 

(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) 
1 หนองบัวรอง 146 245 276 520 
2 หนองบัวตะใกล้ 92 171 171 342 
3 ดอนกลาง 144 299 300 598 
4 โสกบก 123 212 225 437 
5 แฮด 172 295 308 603 
6 สระแก้ว 112 196 183 379 
7 คูณ 146 275 295 570 
8 คูณ 124 249 255 504 
9 โพธิ์ทอง 90 186 178 364 
10 หนองบัวรอง 105 194 204 398 
11 ส้มโฮง 60 114 115 229 
12 สระแก้ว 148 278 316 594 

รวม 1,462 2,713 2,825 5,538 
  

(4) สภาพทางสังคม 
 1) การศึกษา 

1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง 
 -โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
 -โรงเรียนบ้านเปูา (สุทธิสารอุทิศ) 
1.2 โรงเรียนขยายโอกาส  1 แห่ง 
 -โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 
1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง 
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 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวรอง 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านเปูา 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก 
   

 2) สาธารณสุข 
-โรงพยาบาลส่งเสริมส่วนสุขภาพประจ าต าบล  ๑ แห่ง 
-อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า ๑๐๐ % 
 

 3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ที่พักสายตรวจ 1   แห่ง 

 

 4) การสังคมสงเคราะห์ 
 -ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ 1,096 คน 
 -ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ 241 คน 
 -ผู้ปุวยที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 18 คน 
 

(5) ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 1) การคมนาคมขนส่ง 
           -ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน จ านวน     48   สาย 
           -ถนนลาดยาง  จ านวน       5   สาย 
           -ถนนหินคลุก/ลูกรัง จ านวน     27   สาย 
           -ถนนดิน  จ านวน     16   สาย 
  
 

2) การไฟฟ้า 
-ไฟฟูาสาธารณะ     จ านวน     121 จุด 
-ไฟฟูาส่องสว่างถนนทางหลวง   จ านวน     5     จุด 

 

 3) การประปา 
-ประปา   12 แห่ง  
 

(6) ระบบเศรษฐกิจ 
1) การเกษตร 
-ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ท านาปลูกข้าว โดยปลูกพืชหมุนเวียน

ในช่วงว่างจากฤดูท านา ได้แก่ ข้าวโพด ปลูกหอมแดงและกระเทียม ปลูกแตงโม ดอกดาวเรือง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว
และรับจ้าง 

2) การประมง 
 -มีการประมงเป็นส่วนน้อย เช่น การเลี้ยงปลา  
 

 3) การปศุสัตว์ 
 -มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของต าบลบ้านเปูา 
 

 4) การบริการ 
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-ตู้น้ ามันหยอดเหรียญ 4 แห่ง -โรงสีข้าว  15 แห่ง 
-ท าขนมจีน   3 แห่ง -ร้านซ่อม/เชื่อม   10 แห่ง 
-ร้านค้า           61 แห่ง -ร้านเสริมสวย          1       แห่ง 
-รับซื้อของเก่า               3       แห่ง -เสารับสัญญาณโทรศัพท์   3 แห่ง 
-ร้านวัสดุก่อสร้าง            3 แห่ง -ร้านขายอาหารสัตว์        3 แห่ง 

 

5) การท่องเที่ยว 
-แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกู่ขมิ้น   
 

6) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-กองทุนหมู่บ้าน   12 กลุ่ม -ศูนย์สาธิตการตลาด  5 กลุ่ม 
-กลุ่มออมทรัพย์   12 กลุ่ม -กลุ่มอาชีพ   12 กลุ่ม 
-กองทุนสวัสดิการชุมชน  1 กลุ่ม -กลุ่มผู้สูงอายุ   1 กลุ่ม 
-กลุ่มพัฒนาสตรี   12 กลุ่ม -กลุ่มออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1 กลุ่ม 
-กลุ่มเยาวชน   1 กลุ่ม -กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน  1 กลุ่ม 
-กลุ่มน้ าประปา   12 กลุ่ม -กลุ่มอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน 1 กลุ่ม 
-กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  1 กลุ่ม 
 

(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

1) การนับถือศาสนา 
-ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
-วัด/ส านักสงฆ ์ 8  แห่ง 

1.วัดสุวรรณาราม 2. วัดสระแก 
3. วัดจอมวารี  4. วัดบวรรังส ี
5. วัดบ้านโพธิ์ทอง 6. วัดสุคันธวาร ี
7. วัดบ้านหนองบัวรอง 8. ส านักสงฆ์กู่ขมิ้น 

 

 2) ประเพณีและงานประจ าปี 
-ประเพณีท าบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ห้วงเดือนธันวาคม – มกราคม 
-ประเพณีบุญข้าวจี่     ห้วงเดือนมกราคม 
-ประเพณีสงกรานต ์     ห้วงเดือนเมษายน 
-ประเพณีบุญบั้งไฟ     ห้วงเดือนพฤษภาคม 
-ประเพณบีุญเบิกบ้าน     ห้วงเดือนมิถุนายน 
-ประเพณบีุญข้าวประดับดิน    ห้วงเดือนสิงหาคม 
-ประเพณบีุญข้าวสาก     ห้วงเดือนกันยายน 
-ประเพณอีอกพรรษา     ห้วงเดือนตุลาคม 
-ประเพณบีุญกฐิน     ห้วงเดือนพฤศจิกายน 
-ประเพณีบุญข้าวคูณลาน     ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 
-ประเพณีบุญเบิกบ้าน     ห้วงเดือนพฤศจิกายน 

 

 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 - 
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 4) OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 -ผ้าฝูาย 
(8) ทรัพยากรธรรมชาติ 

1) น้ า 
-ล าห้วย   1    แห่ง 
-บึง,หนอง และอ่ืนๆ 16  แห่ง 
 

 2) ป่าไม้ 
 -ปุาชุมชน  11 แห่ง 
 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 
1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือ

เป็นคติพจน์ ประจ่าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การ
ด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชนชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติ
สุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโต
ของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี 

 

1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเปูาหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึง
จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะท าให้ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนา ยกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัต กรรมในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ“รู้รับ ปรับใช้”
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้ 
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1.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้น
การบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย  เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา   
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชนประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิ
บาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเ คลื่อนไปได้ตามทิศทางและ
เปูาหมายที่ก าหนด 

1.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง มีเปูาหมายพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1)“ต่อยอดอดีต”โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ      
อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในด้านอื่นๆ น่ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท เศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน”เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบ
คมนาคมขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการอนาคต และ (3)“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างพ้ืนฐานรายได้และการจ้างงาน
ใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคน
ชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

1.2.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนา
คนในทุกมิตแิละในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพโดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบ
ด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย มีทักษะสูง
เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

1.2.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการ
ดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของ
ประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือส่วนรวมการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง  และท าประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

1.2.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และ
แผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น การด าเนินการบน
พ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 
ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 

1.2.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง 
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ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การท างานที่เป็นการน าระบบดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์และสร้าง
จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่ อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับปัจจุบัน) 
1.กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่  ให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักของการวางแผนที่น้อมน า
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดห ลัก
สมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งมั่น
สู่การเปลี่ยนแปลงผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

2.การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ( Country Strategic Positioning) 
 เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทย

เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็น
ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่องแวดล้อม 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้น

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ 
สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการ

ลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-EconomicSecurity) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมคีุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  
 

4. แนวทางการพัฒนา  
4.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

(1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  
(2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  
(3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  
(4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  
(5) การปรับโครงสร้างการผลิต  

4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย  - ช่วงวัยเด็ก - วัยเรียน วัยรุ่น - 

วัยแรงงาน - วัยผู้สูงอายุ  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึงโดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครู  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้  
(3) การพัฒนาด้านสุขภาพ  
(4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย 

4.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
(1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
(2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก  
(3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  
(4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  

4.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
(1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง  
(2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
(3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

4.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  
(2) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  
(4) การจัดมลพิษและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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(5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
(6) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ การบริหารจัดการเพ่ือลดความ

เสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
4.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

(1) การสร้างความโปร่งใส  
(2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  
(4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 

3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจม่ันคง สังคมเข้มแข็ง”  
3.1  วัตถุประสงค์รวม  

1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย

มาตรฐานสากล 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ าและการบริหารจัดการน้ า 
6. เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอย่างยั่งยืน 
7. เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
9. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
10. เพ่ือส่งเสริมปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

3.2 ตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนา    
 1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
3. ครัวเรือนที่อยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนได้รับการแก้ไขปัญหาให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

3.3  ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬามาตรฐานโลก และการ

พัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”  
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย

มาตรฐานสากล  
        ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10 ) 
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2. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10 ) 
3. ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 
4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) (ร้อยละ 80) 

 5. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ 10 ) 
 6. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5) 
 7. จ านวนพื้นที่การเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย์/GAP (ไร่) 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด 
4.ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว  
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ 
8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักด”ี Buriram Blue City) เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชน 
11. เร่งรัดการจัดหาน้ าและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์ 
12.  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
13. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
14. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 
15.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 
16. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
19. ส่งเสริมการน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิตหมู่บ้าน 
20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมบริการ  

และอุตสาหกรรมกลุ่มวิสาหกิจ 
21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือให้ได้การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
23. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร 
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning) 
25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝูาระวังความปลอดภัยด้านอาหาร               
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ม่ันคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความ

พอเพียง" 
วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
2. เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
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1. ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
(ร้อยละ 50) 

2. ร้อยละของประชากรได้รับการพัฒนาและสริมสรา้งศักยภาพตามช่วงวัย 
3. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ (ร้อยละ 90) 
4. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ร้อยละ 90) 
5. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 50) 
 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
3. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษาของ

ท้องถิ่นและระดับชาติ 
5. เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงอยู่ในชุมชนและสังคมของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ  
6. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
7. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบวงจรของกลุ่มอาชีพและ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
9. ส่งเสริมและพัฒนามาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญา รายได้สมดุล สุขภาพ

แข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง) 
11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

           ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากร ธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม"  

วัถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ า ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ าและการบริหารจัดการน้ า 

    2. เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน 
    3. เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. จ านวนแหล่งน้ าของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอส าหรับการใช้ประโยชน์  (แห่ง) 
2. จ านวนพ้ืนที่ประสบปญัหาภยัแล้ง น้ าาท่วม และภัยธรรมชาติต่างๆ ได้รับการแก้ไขปัญหา (แห่ง) 
3. ร้อยละของพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ า

และการบริหารจัดการน้ า 
2. ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรปุาไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเน้นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และชาญฉลาด 
3. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่ของพลเมืองคนบุรีรัมย์ 
5. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยเน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
7. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร             

    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ  “บุรีรัมย์สงบสุข”  
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้สังคมสงบสุขและอบอุ่น 

      2. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. เพ่ือส่งเสริมปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูและได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และการเพ่ิมจ านวนบุคลากร

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืน 
3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังจาการ

บ าบัดฟืน้ฟ ู
4. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายในจังหวัด 
5. ปูองกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ีอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาภัยทาง

สังคม และภัยยาเสพติด 
6 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ และการเฝูา

ระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความม่ันคงภายในจังหวัด 
8.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็นหมู่บ้านมั่นคงและสงบสุข 
9.  พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
11. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่าง

เคร่งครัด 
12. รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการและในชุมชน เพ่ือ

จัดระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง   
13. รณรงค์การเฝูาระวังและปูองกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย

ของประชาสังคม 
 

จังหวัดบุรีรัมย์ก าหนดต าแหน่งทางการพัฒนา 4 ด้าน  ดังนี้ 
         1. พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
 2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานสากล   
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม  

4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
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4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
  

1. วิสัยทัศน์ (Vision) “บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สู่พืน้ฐานคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  

2. พันธกิจ (Mission)  
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม มีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี  
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
3. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร  
4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย  
5. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
6. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยค้านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  
9. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน  
10.การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพ ชีวิตที่ด ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว และกีฬา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและ

ปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลบ้านเปูาเป็นต าบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พัก
อาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี 
จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ (MISSION) 
-  ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
-  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 
-  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
-  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
-  ส่งเสริมการศึกษา 
-  อนุรักษศ์ิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
-  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
-  ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
-  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
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-  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ท่ีพอเพียง 
-  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน 
-  ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทันสมัย 
-  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 2) ยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  แนวทางการพัฒนา 
๑) การพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพดี 
๒) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือประกอบอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

          ๓) แนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือคุณภาพของสินค้าภายใต้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริม
ด้านการตลาด สร้างแหล่งเรียนรู้แบบองค์รวมทันสมัย มีการประยุกต์  องค์ความรู้ วิชาการต่างๆให้เห็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับ
การน าไปใช้กับวิถีชีวิตโดยใช้สื่อใช้เทคโนโลยีหรือระบบ IT  ถ่ายทอดไปสู่การประชาชนทุกกลุ่ม 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา 

  1)  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมการคมนาคมให้มีความสะดวกยิ่งข้ึน 
  2)  ขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
  3)  ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะในหมู่บ้าน 
  4)  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมประปาหมู่บ้านและส่งเสริมกิจการของกลุ่มผู้ใช้น้ า 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 แนวทางการพัฒนา 

                   1)  ช่วยเหลือด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่เด็กยากจน ผู้ติดเชื้อเอดส ์คนพิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
           2) ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน 

         3)  ส่งเสริมด้านการศึกษาที่ทันสมัย 
           4) การปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
           5)  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันราชพิธีต่างๆ 
           6)  ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

1)  พฒันาและปรับปรุงพื้นที่ภายในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
2)  ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3)  สร้างจิตส านึกด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4)  การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแบบยั่งยืน 
 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
เพ่ือปรับกระบวนทัศน์และเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของหน่วยงาน 

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองและสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตย 
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3) ส่งเสริมมาตรการประหยัดในการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานองค์กรต่างๆ  อย่างคุ้มค่า 
      4) จัดการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพรวดเร็ว ครบวงจรเพื่อให้บริการประชาชนแบบองค์รวมและต่อเนื่อง 

และส่งเสริมการบริการประชาชนแบบ one  stop  service 
๕) ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  
 
 
 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.สร้างสังคมและเศรษฐกิจ 
ฐานรากให้เข้มแข็ง 
2.พัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือ
คุณภาพของสินค้าภายใต้ภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
3.สร้างสินค้าเกษตรปลอดภัย 

1.ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
มาตรฐาน 
3.ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิต
ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพดี 
4.พัฒนาและส่งเสริมการท า
เกษตร อินทรีย์ชีวภาพ และ
เกษตร ปลอดภัย 
5.ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อ
ยกระดับรายได้ และสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพ 

1.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะด้าน อาชีพต่างๆ  
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่า
การจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) 
3.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะด้าน 
 อาชีพต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
ได้มาตรฐาน และท่ัวถึง 

1.พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

1.ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐาน
ได้รับการพัฒนา และ
ปรับปรุง 
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3   
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้  
2.ประชาชนมีความมั่นคงและ 
 สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
3.เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษา เรียนรู้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

1.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใน กลุ่มเด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
2.สร้างค่านิยม จิตส านึกและ
พัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

1.ระดบัความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและการ
แก้ไขปัญหาสังคม 
2.ระดับความส าเร็จในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
แก่ประชาชน  
3.ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการสังคม 
4.ระดับความส าเร็จของ
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และยั่งยืน 3. ส่งเสริมและบูรณาการด้าน
การศึกษา 
 

คุณภาพการศึกษาของ 
เยาวชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3   
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

5.ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านการกีฬา 

4.ส่งเสริมการแก้ปัญหา
ครัวเรือนยากจน 
5.เสริมสร้างความมั่นคง 
ความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การปอูงกัน และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด,อาชญากรรม  
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการขยะและการลดมลพิษ 

5.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพ และการ
บริการด้านสาธารณสุข  

6.ระดับความส าเร็จของการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือ ลดจ านวน
ครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ 
7.ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูล
ได้รับการจัดการ มีจ านวน
ลดลง 
8.ระดับความส าเร็จในการ
ปูองกันและปราบ และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปัญหา 
อาชญากรรม  
9.ระดับความส าเร็จของกัน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ยกระดับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความยั่งยืน  
2. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

1.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการท่องเที่ยว 
2.อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
7. ส่งเสริมและบูรณาการใน
การอนุรักษ์และ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือความสมดุล
ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

1.โครงสร้างพืน้ฐานด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 
2.ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
3.ระดับความส าเร็จของการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 
ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

1.บุคลากรในองค์กรมีขีด
สมรรถนะสูง  
2.ระชาชนมีความพึงพอใจใน
การรับ บริการจากหน่วยงาน 
3.องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ 

1.พัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรให้มี ความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
2. สร้างความรับผิดชอบและ
มีจิตส านึกต่อสังคม  
3.พัฒนาระบบการ บริหาร
จัดการงานแบบบูรณาการ 
4. ส่งเสริมให้องค์กรและ
บุคลากรยึดหลัก ธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ 
5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้าน
การทุจริต คอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ 

1. ร้อยละของการบริการที่
สามารถลดขั้นตอน และ
ระยะเวลาให้บริการ  
2.ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม  
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้
จัดท ามาตรฐาน หรือคู่มือการ
ให้บริการ  
4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาขีด สมรรถนะตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  
5.ร้อยละของงานที่บริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  
6.ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมองค์กรให้ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
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4) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561-2580) 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบับท่ี 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติฉบับที่ 12  

 

ยุทธศาสตร์หลัก 
1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสรมิสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ 
มั่งคั่งและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤตมิ ิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพ 
ชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มรีายได้น้อย เพ่ือลดความ
เลื่อมล้ าทางสังคม 
3. สร้างความเขม้แข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแกไ้ข 
ปัญหาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงพ้ืนท่ี 
เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)เพื่อ
พัฒนาเมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจใหม่ๆ ของเมือง 
6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านใน
การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 1 

 
 
 
 

แผนพัฒนาจังหวัดบุรรีัมย ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

บุรีรัมย ์
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
                (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
 

เป้าหมายการพัฒนา : ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลติภณัฑ์ไหม 
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน 
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม 
และแปรรูป 
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการ 
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและผลิตภัณฑไ์หม 
3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
 
เป้าหมายการพัฒนา : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและ 
กีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง 
1. ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
กีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย” 
2. ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคณุภาพชีวิตที่ดี มั่นคง 
ยั่งยืน บนพ้ืนฐาน ความพอเพียง” 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 
4. ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรมัย์สงบสุข” 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. เมืองน่าอยู่และคณุภาพชีวิตที่ด ี
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกฬีา 
3. การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
4. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี
4. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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(3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. มีรูปแบบการจดัท างบประมาณท่ี

ชัดเจน 
2. มีเทคโนโลยีที่ดีพอ เช่น 
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต 
3. พ้ืนท่ีสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้
หลายชนิด 

๑. ขาดเครื่องจักกล เครื่องมือในการ
ส่งเสริมอาชีพ เช่นระบบชลประทาน
แบบท่อ 
2. ขาดนวัตกรรมทางอาชีพ  
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่
คงที ่

1. มีงบประมาณสนับสนุนส่งเสรมิ
การประกอบอาชีพของประชาชน 
2. การไดร้ับการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและเทคโนโลยีการ
ผลิตจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
3. มีการส่งเสริมให้ประชาชนจัดท า
บัญชีครัวเรือน 

1. พื้นที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้
 

2. ด้านสังคม 1. ระบบครัวเรือนมีความรักความ
อบอุ่น 
2. เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับการ
ดูแลทางสังคมทีด่ ี
3. มีกองทุนทางสังคมมากข้ึน                                     

1. มีความคิดทางการเมืองที่
แตกแยก 
2. ราชการให้ความส าคัญต่อการ
ลงทุนทางสังคมน้อย 
3. การบริหารจัดการเป็นแบบ
ประนีประนอมไม่มีความเคร่งครัด 

1. ผู้บริหารตระหนักในปัญหาสังคม
มากขึ้น 
2. มีระบบการประกันสังคมจาก
ภาครัฐ 

1. การลงทุนด้านอื่นๆ ท่ีมากกว่า
ด้านสังคม 
2. โรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ 
3. อาชญากรรมที่เพ่ิมมากขึ้น 

3. ด้านการศึกษา 
 

1. ผู้บริหารใหค้วามส าคัญและ
สนับสนุนงบประมาณในการจดั
การศึกษา   
2. มีสถานศึกษาท่ีเพียงพอ       
3. มีการติดตามผลการปฏิบตัิงาน
อย่างต่อเนื่อง   
              

1. ข้อจ ากัดด้านจัดสรรงบประมาณ 
และจ านวนบุคลากรทีไ่ม่เพยีงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
2. มีข้อจ ากัดด้านระเบียบ 
กฎระเบียบ  ขาดความยืดหยุ่น 

1. การกระจายอ านาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดูแลด้าน
การศึกษา เช่น  เช่นโครงการนม
โรงเรียน อาหารกลางวันและการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา 

1. ข้อจ ากัดด้านจัดสรรงบประมาณ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือเด็กนักเรยีน
ในพื้นที่ได้ 

การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
4. ด้านผังเมือง 1. พื้นที่ยังไม่เจรญิมากนัก 

2. ความเจรญิด้านสังคมยังเป็นแบบ
ดั้งเดิม  

1. ประชาชนขาดความเข้าใจด้านผัง
เมือง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. งบประมาณไมเ่พียงพอ 

1. มีความเจรญิแบบก้าวกระโดด     
2. สามารถดึงความเจริญจากเมือง
เข้าสู่ชุมชนได้ง่าย  

1. งบประมาณ 
2. ระเบียบกฎหมาย 
3. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
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 3. ขาดเทคโนโลยี    3. ขนาดของพื้นที่สามารถพัฒนาได้
อีกมาก 

 

5. ด้านเทคโนโลยี 1. มีช่องทางในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ท่ีเพียงพอและหลากหลาย 
2. ทุกหมู่บ้านและโรงเรยีนมี 
Internet ใช้ 

1. ขาดความรู้ในการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนา 
2. ขาดงบประมาณ 

1. หน่วยงานภาครัฐส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลย ี
2. มีช่องทางในการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่มากขึ้น 

1. การเปลี่ยนแปลงองค์ความรูด้้าน
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  
2. ค่าใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยีสูง 

6. ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. มีนโยบายที่จะด าเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. การด าเนินงานขาดความต่อเนือ่ง 
ขาดการตดิตามและประเมินผล   
2. ขาดความร่วมมือของคนในชุมชน
ในการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การเผาขยะ การการตัดไม้
ท าลายปุา การบุกรุกที่สาธารณะ
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีท าการเกษตร 

1. มีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
ที่ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกของประชาชน ตลอดทั้ง
การรณรงค์ให้มีการน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมา
ใช้ซ้ า  
2. การตั้งเครือข่ายท้องถิ่นรักษ์โลก
เป็นตัวอย่างการสร้างเครือข่ายใน
ระดับท้องถิ่นที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมไม่มปีระสิทธิภาพ  
2. ประชาชนบางส่วนยังขาด
ความรูส้ึกรักท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

 
1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ -บริการชุมชนและ

สังคม 
-เศรษฐกิจ 

-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 
 

-ส านักปลัด 
 

-กองคลัง  

2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน -บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 

-กองช่าง -กองคลัง  
-ส านักปลัด 
 

3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี -บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสาธารณสุขน 
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 

-ส านักปลัด 
-กองการศึกษา 
 

-กองคลัง  
 

4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานการเกษตร 
 
 

-ส านักปลัด 
 

-กองคลัง  
-กอง
การศึกษา 

5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

-บริหารทั่วไป -แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

-ส านักปลัด 
 

-กองคลัง 
-กองช่าง 
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(2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานการเกษตร 
1.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 

4 
14 

 
 

140,000 
920,000 

 
 

4 
14 

 
 

140,000 
920,000 

  
 

140,000 
920,000 

 
 

4 
14 

 
 

140,000 
920,000 

 
 

4 
14 

 
 

140,000 
920,000 

 
 

20 
70 

 
 

700,000 
4,600,000 

รวม 18 1,060,000 18 1,060,000 18 1,060,000 18 1,060,000 18 1,060,000 90 5,300,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

96 

 
 

43,048,800 

 
 

96 

 
 

43,048,800 

 
 

96 

 
 

43,048,800 

 
 

96 

 
 

43,048,800 

 
 

96 

 
 

43,048,800 

 
 

480 

 
 

215,244,000 
รวม 96 40,548,800 96 40,548,800 96 40,548,800 96 40,548,800 96 40,548,800 480 202,744,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติทีด่ ี
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.2แผนงานสาธารณสุข 
3.3 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
3.4 แผนงานการศึกษา 
3.5 แผนงานการศาสนาฯ 
3.6 แผนงานงบกลาง 

 
 

6 
15 
6 
 

23 
19 
3 

 
 

170,000 
1,070,000 

930,000 
 

6,260,000 
1,970,000 

10,050,000 

 
 

6 
15 
6 
 

23 
19 
3 

 
 

170,000 
1,070,000 

930,000 
 

6,260,000 
1,970,000 

10,050,000 

 
 

6 
15 
6 
 

23 
19 
3 

 
 

170,000 
1,070,000 

930,000 
 

6,260,000 
1,970,000 

10,050,000 

 
 

6 
15 
6 
 

23 
19 
3 

 
 

170,000 
1,070,000 

930,000 
 

6,260,000 
1,970,000 

10,050,000 

 
 

6 
15 
6 
 

23 
19 
3 

 
 

170,000 
1,070,000 

930,000 
 

6,260,000 
1,970,000 

10,050,000 

 
 

30 
75 
30 

 
115 
95 
15 

 

 
 

850,000 
5,350,000 
4,650,000 

 
31,300,000 
9,850,000 

50,250,000 

รวม 72 20,450,000 72  72  72  72  360 102,250,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ   
4.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

3 
 

5 
 

 
 
 
 

1,300,000 
 

1,130,000 

 
 
 
 

3 
 

5 

 
 
 
 

1,300,000 
 

1,130,000 

 
 
 
 

3 
 

5 

 
 
 
 

1,300,000 
 

1,130,000 

 
 
 
 

3 
 

5 

 
 
 
 

1,300,000 
 

1,130,000 

 
 
 
 

3 
 

5 

 
 
 
 

1,300,000 
 

1,130,000 

 
 
 
 

15 
 

25 

 
 
 
 

6,500,000 
 

5,650,000 

 8 2,430,000 8 2,430,000 8 2,430,000 8 2,430,000 8 2,430,000 40 12,150,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี   
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

2,270,000 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

2,270,000 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

2,270,000 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

2,270,000 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

2,270,000 

 
 
 
 

65 

 
 
 
 

11,350,000 
รวม 13 2,270,000 13 2,270,000 13 2,270,000 13 2,270,000 13 2,270,000 65 11,350,000 

รวมทั้งสิ้น 207 66,758,800 207 66,758,800 207 66,758,800 207 66,758,800 207 66,758,800 1,035 333,794,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

โครงการพัฒนาที่น ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผน

ชุมชน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

            

รวม             
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  3. การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
ข้าวพันธุ์ดี 
 
 

เพื่อให้เกษตรกร
ในต าบลมผีลผลติ
ทางการเกษตรที่มี
คุณภาพ 

เกษตรกร 
12 หมู่บ้าน 
 

50,000 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนท่ี
รายได้เพิ่มขึ้นจาก
การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

เกษตรกรมีข้าวพันธุ์ดีไว้
เพาะปลูก ได้ผลผลิตทีด่ ี
มีคุณภาพ 
 

ส านักปลดั 
 
 

2 
 
 

 
 

โครงการสนับสนุน
ให้เกษตรกรไถ
กลบฟางข้าว 
 
 

เพื่อลดปัญหาหน้า
ดินเสื่อมคุณภาพ
และเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

รณณรงค,์ 
ประชาสมัพันธ์, 
จัดกิจกรรม 

30,000 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
เข้าร่วมโครงการ  

เกษตรกรในต าบล มี
ผลผลติที่มีคณุภาพสร้าง
รายได้ ลดปัญหาดิน
เสื่อมคณุภาพ 

ส านักปลดั 
 
 
 

3 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
การท าปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ 

เพื่อลดการใช้
ปุ๋ยเคมี  

เกษตรกร 
12 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชนท่ีมี
รายได้เพิ่มขึ้นจาก
การประกอบอาชีพ 

เกษตรกรสามารถลด
รายจ่ายเพิ่มรายได ้

ส านักปลดั 

4 โครงการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกร 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกร 

เกษตรกร 
12 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
 

รวม 4 โครงการ   140,000 140,000 140,000 140,000 140,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลบ้านเป้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มอาชีพ 
จ านวน  ๑๒  
หมู่บ้าน 
 
 

200,000 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกลุ่มอาชีพที่
มีรายได้เพิม่ขึ้น  
 

ประชาชนภายในต าบลมี
รายได้เพิ่มขึ้น   

ส านักปลดั 
 

 
 

2 
 
 

 
 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถดา้น
การประกอบ
อาชีพให้กับกลุ่ม
อาชีพ/ประชาชน 
 
 

ประชาชนและ 
กลุ่มอาชีพ             
๑๒ หมู่บ้าน 
 

150,000 
 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนประชาชนท่ีมี
รายได้จากการ
ประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้น  
 

ประชาชน/กลุ่มอาชีพมี
ความรู้ ท่ีจะพัฒนาฝีมือ/
ผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพดี
ยิ่งข้ึน 
 

ส านักปลดั 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพสตร ี

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได ้
เพิ่มมากข้ึน 

กลุ่มอาชีพสตร ี
๑๒ หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกลุ่มอาชีพที่
มีรายได้เพิม่ขึ้น  
 

ประชาชนภายในต าบลมี
รายได้เพิ่มขึ้น   
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ทักษะ 
และด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนจ านวน  
12 หมู่บ้าน 

50,000 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ 
ทักษะ และด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลดั 
 

 
 

5 
 

 

โครงการส่งเสริม
สินค้า OTOP 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได ้
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนจ านวน  
12 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน/กลุม่อาชีพมี
ความรู้  ที่จะพัฒนา
ฝีมือ/ผลติภณัฑ์ให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 
 
 

6 โครงการวสิาหกิจ
เข้มแข็งและ
เศรษฐกิจยั่งยืน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนให้
มีความเขม้แข็ง 

ประชาชนจ านวน  
12 หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

วิสาหกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการอุดหนุน 
สภาเด็กและ
เยาวชนต าบล 
บ้านเปูา 
 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
เด็กและเยาวชน
ระดับต าบล 

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 12 
หมู่บ้าน 

20,000 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนได้ม ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา 
ชุมชนโดยผ่านสภาเด็ก 
และเยาวชน 

ส านักปลดั 
 

 
 

8 โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพผ้าทอ
ผ้าฝ้าย,ผ้าไหม  
 

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานกลุ่ม
อาชีพทอผ้า 

กลุ่มอาชีพทอผ้า 
ภายในต าบลบ้าน
เปูา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสมาชิกกลุม่
อาชีพทอผ้าที่
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนภายในต าบลมี
รายได้เพิ่มขึ้น   

ส านักปลดั 
 

9 โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

จัดประชุม
ประชาคม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการ 3 วัย 
สานสมัพันธ์
ครอบครัว 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ครอบครัวมี
กิจกรรมร่วมกัน
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

ประชาชนต าบล
บ้านเปูา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 
ครอบครัวเห็น
ความส าคญัในการ
ร่วมกิจกรรม 

ครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 
 

 
 

11 โครงการ อบต. 
เคลื่อนที ่
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
บริการของ อบต. 

ประชาชนต าบล
บ้านเปูา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของจ านวน
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการบริการใน
ด้านต่างๆของหน่วยงาน
ของรัฐ 

ส านักปลดั 
 

12 โครงการรณรงค์
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพตดิ 

ประชาชนต าบล
บ้านเปูา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติด 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให ้
มีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนต าบล
บ้านเปูา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของจ านวน
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตย 
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
 

 
 

14 
 

 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
ให้กับประชาชน
ภายในต าบล 

เสรมิสร้างทักษะ
และความรู้ให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนต าบล
บ้านเปูา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของจ านวน
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มีความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
 
 

รวม 14 โครงการ   920,000 920,000 920,000 920,000 920,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
บ้านนายสนั่น – 
สวนนางอรุณศรี 
บ้านหนองบัวรอง 
หมู่ที่ 1  
X 276495  Y 1726550 
   276568     1726514 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
2.50 ม. 
ยาว 77 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
192.50 ตร.ม. 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
สายข้างวัดปุา  
– โคกชาด 
บ้านหนองบัวรอง 
หมู่ที่ 1 
X 276834  Y 1727363 
   277768     1727217 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
4 ม. ยาว 900 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
3,600 ตร.ม. 

1,872,000 1,872,000 1,872,000 1,872,000 1,872,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายนา
นางประยงค์ –  
นานางกาหลง 
บ้านหนองบัวรอง 
หมู่ที่ 1 
X 277097  Y 1727358 
   276975     1726766 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
3.50 ม. 
ยาว 670 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
2,345 ตร.ม. 

1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

4 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. รอบ
โสกเกวียนหล่ม 
บ้านหนองบัวรอง 
หมู่ที่ 1 
X 276863  Y 1727419 
   277091    1727674 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
4 ม. ยาว 452 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
1,808 ตร.ม. 

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. รอบ
สระ บ้านหนองบัว
รองหมู่ที่ 1 
  
X 276269  Y 1726471 
   276253     1726440 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
4 ม. ยาว 583 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
2332 ตร.ม. 
 

1,212,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา 
บ้านหนองบัวรอง 
หมู่ที่ 1 
X 276253  Y 1726422 

    
 
 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จัดกิจกรรม และ
ออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานกีฬา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน 
ร้อยละ 70  
ใช้สถานท่ี 
จัดกิจกรรม และ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนมีสถานท่ี 
จัดกิจกรรม และออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา 
บ้านหนองบัวรอง  
หมู่ที่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
พึงพอใจในการใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ม.1  
บ้านหนองบัวรอง  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนท่ี 

มีไฟฟูาใช้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
บ้านนายวุฒินัน - 
บ้านนางไพรวัลย์
บ้านหนองบัวรอง
หมู่ที่ 1  
X 276533  Y 1726458 
   276613     1726643 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
3.5 ม. ยาว 91 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
318.5 ตร.ม. 
 

166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
บ้านนางจงกรณ์ 
สุวรรณรตัน์ –  
สี่แยกบ้านเก่า 
บ้านหนองบัว 
ตะใกล้ หมู่ที่ 2  
X 276355  Y 1725725 
   276351    1725542 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
5 ม. ยาว 189 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
945 ตร.ม. 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างลาน คสล. 
เอนกประสงค์ 
บ้านหนองบัวตะ
ใกล้ หมู่ที่ 2 
X 276391  Y 1725935 

    
 
 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จัดกิจกรรม และ
ออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง  
25 ม.  
ยาว 50 ม.  
หนา 0.10 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
1,250 ตร.ม. 
 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน 
ร้อยละ 70  
ใช้สถานท่ี 
จัดกิจกรรม และ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนมีสถานท่ี 
จัดกิจกรรม และออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการล้อมรั้ว
ลวดหนามรอบ 
หนองสิม บ้าน
หนองบัวตะใกล ้
หมู่ที่ 2 
X 276297  Y 1725936 

เพื่อปูองกันการบุก
รุกพื้นที่สาธารณะ 

เสารั้ว คสล. 
ขนาด 
4˝x4˝x2 เมตร 
พร้อมลวดหนาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พื้นทีร่้อยละ80 ขึ้น 
ไปท่ีล้อมเสรจ็ 

สามารถปูองกันการบุก
รุกพื้นที่สาธารณะได ้

กองช่าง 

13 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง
ระบบโซล่าเซลล ์
บ้านหนองบัวตะ
ใกล้ หมู่ที่ 2 
 

เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ให้กับประชาชน 

โคมไฟถนน LED 
โซล่าเซลล ์50 w. 
จ านวน 10 จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไฟฟูาส่องสว่าง
ระบบโซล่าเซลล ์ 
สามารถใช้งานได ้
ร้อยละ 80 

มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั้ง
ระบบสบูน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อลดต้นทุนค่า
ไฟฟ้าด้วยระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย ์

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย ์
12 หมู่บ้าน 

5,160,000 5,160,000 5,160,000 5,160,000 5,160,000 ค่าไฟฟูาลดลง 
ร้อยละ 50 

สามารถลดค่าไฟฟ้าได ้ กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านหนองบัวตะ
ใกล้หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
พึงพอใจในการใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. สายหน้าวดั-
ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 2 
 
 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
6 ม. ยาว 70 ม.  
หนา 0.10 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
420 ตร.ม. 
 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
บ้านนายอนุชิต – 
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านดอนกลาง  
หมู่ที่ 3  
X 277097  Y 1727595 
   275494     1726485 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
5 ม. ยาว 135 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
675 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทาง 
หินคลุก 

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. สายบ้าน
นายสมัย ลิ่งไธสง 
- วัดสุคันธวารี 
บ้านดอนกลาง 
หมู่ที่ 3 
X 275483  Y 1726772 
   275304     1726777 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
4 ม. ยาว 19 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
76 ตร.ม. 
พร้อมรางระบาย
น้ า คสล.+ฝาปิด
เหล็กตะแกรง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุง
ร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านดอนกลาง  
หมู่ที่ 3 
X 275483  Y 1726775 
   275569     1726595 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขนาดกว้าง  
0.30 ม.  
ยาว 1,130 ม.  
หนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปดิ 
 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านดอนกลาง 
หมู่ที่ 3 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบ
น้ าประปา 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
พึงพอใจในการใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนอง
ตาหล่อม  
บ้านดอนกลาง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ชุมชนมี
สิ่งแวดล้อมท่ี
สวยงามน่าอยู ่

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 แห่ง มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
น่าอยู่ 

กองช่าง 

22 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง
ระบบโซล่าเซลล ์
บ้านดอนกลาง 
หมู่ที่ 3 

เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ให้กับประชาชน 

โคมไฟถนน LED 
โซล่าเซลล ์50 w. 
จ านวน 10 จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไฟฟูาส่องสว่าง
ระบบโซล่าเซลล ์ 
สามารถใช้งานได ้
ร้อยละ 80 

มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า 
สายบ้านนายสมยั 
- บ้านนายสุริยา 
บ้านดอนกลาง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขนาดกว้าง  
0.30 ม.  
ยาว 616 ม.  
หนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปดิ 
 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ได้ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 
(ด้านทิศตะวันตก 
- ถนนลาดยาง 
2016) บ้านดอน
กลาง หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนครัวเรือนท่ี 

มีไฟฟูาใช้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

25 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า สาย
บ้านนายสมยั – 
ฟาร์มหมูนาย 
สมเมือง บ้านดอน
กลาง หมู่ที่ 3 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขนาดกว้าง  
0.30 ม.  
ยาว 400 ม.  
หนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปดิ 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. สายบ้านนาง
วันดี – บ้านนาย
แสวง บ้านดอน
กลาง หมู่ที่ 3 
X 275560  Y 1726681 
   275514    1726721 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
4 ม. ยาว 59 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
236 ตร.ม. 
 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

27 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า สาย
บ้านนายสมพร – 
บ้านนางเพ็ญศร ี
บ้านดอนกลาง หมู่
ที่ 3 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขนาดกว้าง  
0.30 ม.  
ยาว 60 ม.  
หนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปดิ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
สายนานายคมสัน 
ดวดไธสง –  
หนองรังกา  
บ้านโสกบก ม.4 
X 275087  Y 1728241 
   274721    1728796 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
2.50 ม.  
ยาว 409 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
1,022.50 ตร.ม. 
 

530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

29 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาสาย 
บ้านนางม้วน 
สุวรรณพันธ์ -   
ที่นานายบุญเลิศ  
เลไธสง 
บ้านโสกบก  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนท่ี 

มีไฟฟูาใช้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านโสกบก  
หมู่ที่ 4 
 

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
พึงพอใจในการใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. สายศาลา
กลางบ้าน - โรงสี
ชุมชน  
บ้านโสกบก  
หมู่ที่ 4 
X 275037  Y 1728573 
   275015   1728479 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
3 ม. ยาว 99 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
297 ตร.ม. 
 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. พร้อมราง
ระบายน้ า สาย
บ้านนางบุญรัตน์  
บรรจง บ้านแฮด 
หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ยกระดับ คสล. 
กว้าง 3 ม.  
ยาว 105 ม. 
พื้นที่ คสล. 315 
ตร.ม. พร้อมราง
ระบายน้ า 

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

33 โครงการติดตั้งไฟ
ส่องสว่างระบบ 
โซล่าเซลล ์
บ้านแฮด หมู่ที่ 5 
 
 
 

เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ให้กับประชาชน 

โคมไฟถนน LED 
โซล่าเซลล ์50 w. 
จ านวน 10 จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไฟฟูาส่องสว่าง
ระบบโซล่าเซลล ์ 
สามารถใช้งานได ้
ร้อยละ 80 

มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการขุดลอก
ร่องระบายน้ าจาก
ที่นา นางศิริญญา  
สัจจมณี ถึงถนน
หลวง 2061 
บ้านแฮด หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กว้าง 3 ม.  
ยาว 580 ม. 
ลึก 1 ม. 
ปริมาตรดินขุด 
1,160 ลบ.ม. 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ าซอย
บ้านนางหัน ตราด
ไธสง ถึง ถนนเส้น
คลองรอบหมู่บ้าน 
บ้านแฮด หมู่ที่ 5 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กว้าง 0.3 ม.  
ยาว 112 ม. 
หนา 0.10 
พร้อมฝาปดิ 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ าซอย
บ้าน นางกัญญา
พัชร บุญเคหา ถึง
ถนนเส้นคลอง
รอบหมู่บ้าน 
บ้านแฮด หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กว้าง 0.3 ม.  
ยาว 230 ม. 
หนา 0.10 
พร้อมฝาปดิ 
(สองข้างทาง) 

368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ าซอย
บ้าน นางปราณี 
ดวงจันทร์ ถึงเส้น
คลองรอบหมู่บ้าน 
บ้านแฮด หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กว้าง 0.3 ม.  
ยาว 276 ม. 
หนา 0.10 
พร้อมฝาปดิ 
(สองข้างทาง) 

442,000 442,000 442,000 442,000 442,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ าซอย
บ้าน นางบังอร 
ตลอดไธสง ถึงนา 
นายบุญเถิง  
ลวกไธสง 
บ้านแฮด หมู่ที่ 5 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กว้าง 0.3 ม.  
ยาว 308 ม. 
หนา 0.10 
พร้อมฝาปดิ 
(สองข้างทาง) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
บ้าน นายไพบูลย์ 
ด่านไธสง ถึง ท่ีนา 
นางหวัน  
วันทมาตย ์
บ้านแฮด หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
3 ม. ยาว 270 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
810 ตร.ม. 
 

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
สวนนางละมัย 
ดวดไธสง ถึง ท่ีนา
นายบุญเถิง  
ลวกไธสง 
บ้านแฮด หมู่ที่ 5 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
3 ม. ยาว 80 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
240 ตร.ม. 
 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตสายบ้าน
นางกองศรี รุ่งเปูา 
- หนองแฮด 
บ้านแฮด หมู่ที่ 5 
 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
2.5 ม. ยาว 86 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
215 ตร.ม. 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการขยายเขต
ไฟฟูา สายหลัง
อบต. บ้านเปูาถึง 
ที่นานางละมลุ 
ประกาสาสังข ์
บ้านแฮด หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา 
แรงต่ า 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 จ านวนครัวเรือนท่ี 

มีไฟฟูาใช้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

43 โครงการขยายเขต
ไฟฟูา สายนานาย 
เหลี่ยม  ตุ้มไธสง 
ถึงที่นางนิภาพร  
ตบไธสง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา 
แรงต่ า 

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 จ านวนครัวเรือนท่ี 

มีไฟฟูาใช้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

44 โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า
เส้นนานายบญุมี  
ลับไธสง 
ถึง นานางศิริญญา  
สัจจมณ ี

มีระบบระบายน้ า
ที่ดียิ่งข้ึน 

กว้าง 3 ม.  
ยาว 420 ม. 
ลึก 1 ม. 
ปริมาตรดินขุด 
840 ลบ.ม. 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน (จุดบ้าน
นางปราณี ดวง
จันทร์) 
บ้านแฮด หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ปรับปรุงประปา 
ถังสูง 10 ลบ.ม. 
ระบบสบูน้ า
บาดาล 
และระบบจ่ายน้ า 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
พึงพอใจในการใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

46 โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า
สายนานายไพบูลย์  
ด่านไธสง - นานาง
หวัน วันทมาตย ์
บ้านแฮด หมู่ที่ 5 
 
 

มีระบบระบายน้ า
ที่ดียิ่งข้ึน 

กว้าง 3 ม.  
ยาว 370 ม. 
ลึก 1 ม. 
ปริมาตรดินขุด 
740 ลบ.ม. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า จาก
โคกหนองเพ็ก -
หนองคูณ บ้านคูณ 
หมู่ที่ 7 

มีระบบระบายน้ า
ที่ดียิ่งข้ึน 

ท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาด ø0.80 ม. 
จ านวน 59 ท่อน 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

48 โครงการขยายเขต
ไฟฟูา จากบ้าน
นายอดุลย์ – 
หนองคูณ  
บ้านคูณ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา 
แรงต่ า 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนครัวเรือนท่ี 

มีไฟฟูาใช้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

49 โครงการขยายเขต
ไฟฟูา จากหนอง
คูณ – ฟาร์มวัว 
นายพงศกร เมือง
แสน บ้านคูณ ม. 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา 
แรงต่ า 

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 จ านวนครัวเรือนท่ี 

มีไฟฟูาใช้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการขุดลอก
คลองซอย จากนา
นายบัญชา นมัส
ศิลา – สระขมิ้น 
บ้านคูณ หมู่ที่ 7,8 
 

มีระบบระบายน้ า
ที่ดียิ่งข้ึน 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 970 ม. 
ลึก 1.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1 
ดินขุด 3,637.50 
ลบ.ม. 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

51 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง
ระบบโซล่าเซลล์ 
บ้านคูณหมู่ที่ 7,8 
 

เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ให้กับประชาชน 

โคมไฟถนน LED 
โซล่าเซลล ์50 w. 
จ านวน 10 จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไฟฟูาส่องสว่าง
ระบบโซล่าเซลล ์ 
สามารถใช้งานได ้
ร้อยละ 80 

มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน   
บ้านคูณหมู่ที่ 7,8 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
พึงพอใจในการใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมร่อง
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  
บ้านคูณหมู่ที่ 7 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ร่องระบายน้ า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

54 โครงการล้อมรั้ว
หนองประปา  
บ้านคูณ หมู่ที่ 7 
 

เพื่อปูองกันการบุก
รุกพื้นที่สาธารณะ 

รั้วลวดหนาม 
ยาว 1,100 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พืน้ท่ีร้อยละ80 ขึ้น 
ไปท่ีล้อมเสรจ็ 

สามารถปูองกันการบุก
รุกพื้นที่สาธารณะได ้

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
ถนน - โคกกลาง                                                                                                                                                                                                                     
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

กว้าง 3 ม.  
ยาว 475 ม. 
หนา 0.10 ม. 
ปริมาตรหินคลุก 
142.50 ลบ.ม. 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา หน้า 56 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า จาก
บ้านแม่สายบัว – 
หนองคูณ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 200 ม. 
หนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปดิ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

57 โครงการขุดลอก
หนองน้อย 
บ้านคูณ หมู่ที่ 7 
 

เพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้ า 

ปริมาตรดินขุด 
12,046 ลบ.ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปริมาณน้ า 
ที่เพ่ิมขึ้น 

สามรถกักเก็บน้ าได้เพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

58 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า จาก
ศาลาวัดบ้านคูณ 
– ปากซอย 
บ้านคูณ หมู่ที่ 8 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาด ø0.60 ม. 
จ านวน 78 ท่อน 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า จาก
ศาลาประชาคม – 
ปากซอยบ้านนาย
มณี อรณุภาทิพย์ 
บ้านคูณ หมู่ที่ 8 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 87 ม. 
หนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปดิ 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

60 โครงการขยายเขต
ไฟฟูา จากวัดจอม
วารี - นานายทวี  
เงินไธสง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 จ านวนครัวเรือนท่ี 

มีไฟฟูาใช้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. รอบ
หนองตาโก๊ก 
บ้านคูณ หมู่ที่ 8 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 869 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ คสล.  
3,476 ตร.ม. 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น       
(ม.6,7,8,12) 

ปูองกันปัญหา
อุทกภัยและภัย
แล้ง 

ฝายน้ าล้น  
สันฝายสูง 1.50 ม. 
กว้าง 12 ม. 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จ านวน 1 แห่ง แก้ไขปัญหาน้ าท่วมและ
ภัยแล้งได ้

กองช่าง 

63 โครงการขุดแนว
กั้นเขตที่สาธารณะ 
(โคกหนองอีทุ่ม) 
บ้านคูณ หมู่ที่ 8 

เพื่อปูองกันการบุก
รุกพื้นที่สาธารณะ 

คลองกั้นแนวเขต 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,950 ม. 
ลึก 1 ม.  
ปริมาตรดินขุด 
5,850 ลบ.ม. 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 จ านวน 1 แห่ง สามารถปูองกันการบุก
รุกพื้นที่สาธารณะได ้

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนอง
ตาโก๊ก บ้านคณู 
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ชุมชนมี
สิ่งแวดล้อมท่ี
สวยงามน่าอยู ่

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 แห่ง มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
น่าอยู่ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
สายกลางหมู่บ้าน 
บ้านโพธ์ิทอง ม.9 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขนาดกว้าง  
0.20 ม.  
ยาว 85 ม.  
พร้อมฝาปดิ 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
บ้านนายสุพนธ์ 
เดชไธสง - 
โคกคูดิน 
บ้านโพธ์ทอง ม.9 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
3 ม.  
ยาว 1,200 ม.  
หนา 0.10 ม. 
ปริมาณหินคลุก 
360 ลบ.ม. 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. รอบ
หนองบาก 
บ้านโพธ์ิทอง  
หมู่ที่ 9 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
4 ม. ยาว 680 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ คสล.  
2,720 ตร.ม. 

1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน 
บ้านโพธ์ิทอง  
หมู่ที่ 9 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

วางระบบจ่ายน้ าดี  
PVC ช้ัน 8.5 ø3˝ 
ยาว 720 ม.  
ท่อขนาด ø2˝ 
ยาว 900 ม. 
พร้อมอุปกรณ ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
พึงพอใจในการใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน สายทาง 
2061 -ที่นา 
นายทองใบ เตรียม
ไธสง บ้านโพธ์ิทอง 
หมู่ที่ 9 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
4 ม. ยาว 700 ม.  
สูง 1 ม. 
ปริมาณดินถม 
3,500 ลบ.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

70 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินสายที่นา
นางน้อย – นานาง
ส าพันธ์ 
บ้านโพธ์ิทอง 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
3 ม. ยาว 500 ม.  
สูง 1 ม. 
ปริมาณดินถม 
2,000 ลบ.ม. 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

71 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง
ระบบโซล่าเซลล์ 
บ้านโพธ์ิทอง ม.9 
 
 
 
 

เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ให้กับประชาชน 

โคมไฟถนน LED 
โซล่าเซลล ์50 w. 
จ านวน 10 จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไฟฟูาส่องสว่าง
ระบบโซล่าเซลล ์ 
สามารถใช้งานได ้
ร้อยละ 80 

มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการปรับปรุง
ท่อส่งน้ าประปา 
บ้านหนองบัวรอง 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ท่อจ่ายน้ าประปา 
พร้อมข้อต่อและ
อุปกรณ์อื่นๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
พึงพอใจในการใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

73 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมราง
ระบายน้ าบา้นสาย 
บ้านนายมิตร – 
บ้านนายสมบูรณ์   
หนองบัวรอง 
หมู่ที่ 10 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ า 
คสล. ยาว 270 ม. 
หนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปดิและ
ท่อ คสล. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

74 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง
ระบบโซล่าเซลล ์
บ้านหนองบัวรอง 
หมู่ที่ 10 

เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ให้กับประชาชน 

โคมไฟถนนโซล่า
เซลล์ LED 50 W  
10 จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไฟฟูาส่องสว่าง
ระบบโซล่าเซลล ์ 
สามารถใช้งานได ้
ร้อยละ 80 

มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการทอ่งเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาลภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
หนองบัวรอง ม.10 
X 276907  Y 1727573  

แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ า 

บ่อบาดาลขนาด 
ø6˝ลึกไม่น้อยกว่า 
42.50 ม. พร้อม
ท่อสูบน้ าบาดาล 
  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
บ้านนายสุบิน 
ตามไธสง - นาง
นิล ตามไธสง  
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง  
3 ม. ยาว 171 ม.  
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
513 ตร.ม. 
 

266,800 266,800 266,800 266,800 266,800 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

77 โครงการขุดลอก
หนองโสกเกวียน
หล่ม 

เพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้ า 

ขุดลอกหนองโสก
เกวียนหล่ม 
ปริมาตรดินขุด 
12,000 ลบ.ม. 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ได้รับการพัฒนา 1 
แห่ง 

ปริมาณน้ าเพิ่มมากขึ้น กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

78 โครงการขยายเขต
ไฟฟูา สายบ้าน
นายสุบิน –  
นางนิล บ้านหนอง
บัวรอง หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนครัวเรือนท่ี 

มีไฟฟูาใช้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้าง
ลานเอนกประสงค์ 
บ้านหนองบัวรอง 
หมู่ที่ 10 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จัดกิจกรรม และ
ออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง  
35 ม. ยาว 50 ม.  
หนา 0.10 ม. 
พื้นที่คอนกรีต  
1750 ตร.ม. 

630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 ประชาชน 
ร้อยละ 70  
ใช้สถานท่ี 
จัดกิจกรรม และ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนมีสถานท่ี 
จัดกิจกรรม และออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

80 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า บ้านส้ม
โฮง หมู่ที่ 11 
บริเวณบา้นนาย
แสวง - บ้านนาย
นัฐพล  
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ท่อระบายน้ า  
(Box Culvert) 
ขนาด 
1.50x1.50x5 ม. 
พร้อมคอนกรีต 
กันเซาะ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง
ระบบ 
โซล่าเซลล์ บ้าน
ส้มโฮง หมู่ที่ 11 

เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ให้กับประชาชน 

โคมไฟถนนโซล่า
เซลล์ LED 50 W  
10 จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไฟฟูาส่องสว่าง
ระบบโซล่าเซลล ์ 
สามารถใช้งานได ้
ร้อยละ 80 

มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
เอนกประสงค์ 
พร้อมเครื่องออก
ก าลังกาย บ้านสม้
โฮง หมู่ที่ 11 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จัดกิจกรรม และ
ออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน 

ลานกฬีา 
พร้อมเครื่องออก
ก าลังกาย 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน 
ร้อยละ 70  
ใช้สถานท่ี 
จัดกิจกรรม และ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนมีสถานท่ี 
จัดกิจกรรม และออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

83 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากบ้านนาย
วิเชียร-ที่นานาย
พินิจ บ้านส้มโฮง 
หมู่ที่ 11 
 

เพือ่ให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนท่ี 

มีไฟฟูาใช้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน บ้าน 
ส้มโฮง หมู่ที่ 11 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบสูบ
น้ าประปา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
พึงพอใจในการใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค - 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายที่
นานายพินิจ-ศาล
ปูุตา บ้านส้มโฮง  
หมู่ที่ 11 
 
 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ช่วงที่ 1. 
กว้าง 2.5 ม. ยาว 

5 ม. หนา 0.15 ม. 
พท. 12.50 ตร.ม. 
 

ช่วงที่ 2. 
กว้าง 4 ม. ยาว 

150 ม. หนา 0.15 
ม. พท. 600 ตร.ม. 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

86 โครงการขุดลอก
ร่องระบายน้ าลงสู่
หนองสระแก บ้าน
สระแก้ว หมู่ที่ 
6,12 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว 240 ม.  
ลึก 1.50 ม.  
ปริมาตรดินขุด 
158 ลบ.ม. 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

87 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. พร้อม
บ่อพักสายบ้าน
นางบุญมา – ถนน
ใหญ่ บ้านสระแก้ว 
ม.12  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว 80 ม.  
หนา 0.15 ม.  
พื้นที่ คสล. 240 
ตร.ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ าและ
บ่อพัก 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

88 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. สายบ้านนาง
จ าปี  ตาลไธสง 
- หนองสระแก 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกวา้ง 3 ม. 
ยาว 110 ม.  
หนา 0.15 ม.  
พื้นที่ คสล. 330 
ตร.ม. 

172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการขุดลอก
รางระบายน้ าด้าน
ทิศเหนือของ
หมู่บ้าน บ้าน
สระแก้ว หมู่ที่ 12 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขุดลอกรางระบาย
น้ า ยาว 500 ม. 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

90 โครงการขุดลอก
รางระบายน้ าจาก
บ้านนางแปน เดช
สุวรรณ - ถนน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขุดลอกรางระบาย
น้ า ยาว 120 ม. 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

91 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากหมู่บ้าน 
– โคกส าโรง  
บ้านสระแก้ว 
หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 จ านวนครัวเรือนท่ี 

มีไฟฟูาใช้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

92 โครงการก่อสร้าง
โดมอเนกประสงค์ 
บ้านสระแก้ว 
หมู่ที่ 12 
 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จัดกิจกรรมของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

กว้าง 15 ม. 
ยาว 40 ม. 
สูง 4 ม. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชน 
ร้อยละ 70  
ใช้สถานท่ี 
จัดกิจกรรม 

ประชาชนมีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรม 

กองช่าง 

93 โครงการติดตั้งไฟ
ส่องสว่างระบบ 
โซล่าเซลล ์
บ้านสระแก้ว 
หมู่ที่ 6,12 

เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ให้กับประชาชน 

โคมไฟถนนโซล่า
เซลล์ LED 50 W  
20 จุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟูาส่องสว่าง
ระบบโซล่าเซลล ์ 
สามารถใช้งานได ้
ร้อยละ 80 

มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้าง
ลานอเนกประสงค์ 
บ้านสระแก้ว  
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จัดกิจกรรม และ
ออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน 

กว้าง 40 ม. 
ยาว 65 ม. 
หนา 0.10 ม. 
 

940,000 940,000 940,000 940,000 940,000 ประชาชน 
ร้อยละ 70  
ใช้สถานท่ี 
จัดกิจกรรม และ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนมีสถานท่ี 
จัดกิจกรรม และออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

95 โครงการขุดลอก
คลองอิสานเขียว 
บ้านสระแก้ว  
หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อปูองกันปัญหา
อุทกภัยและภัย
แล้ง 

กว้าง 12 ม. 
ยาว 3,000 ม. 
ลึก 1 ม. ปริมาตร
ดินขุด 13,500 
ลบ.ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 แห่ง สามารถปูองกันปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งได ้

 

96 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาจากหนอง
สระแก – หนอง
หอย บ้านสระแก้ว 
หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 จ านวนครัวเรือนท่ี 

มีไฟฟูาใช้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

 

รวม 96 โครงการ   43,048,800 43,048,800 43,048,800 43,048,800 43,048,800    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาศ 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสใหม้ี
ชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ในเขต
ต าบลบ้านเปูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ   

ผู้ด้อยโอกาสมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่องส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลบ้านเปูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการอุดหนุน
เหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 
 

สนับสนุน
งบประมาณ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการป้องกัน
การถูกล่อลวงเด็ก
และเยาวชน 
 
 
 

เพื่อป้องกันการถูก
ล่อลวงเด็กและ
เยาวชน 
 

เด็กและเยาวชน 
ภายในต าบลบ้าน
เป้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถป้องและแก้ไข
ปัญหาการถูกล่อลวงใน
เด็กและเยาวชนได ้
 

ส านักปลดั 

6 โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบ้าน
เป้า (ออมวันละบาท) 
 
 

 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
ด าเนินงานของ
กองทุน   

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนจ านวน 1 
กองทุน 
 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชนท่ีมี
การออมเพิ่มขึ้น 
 
 

กองทุนมีการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 
 

ส านักปลดั 

รวม 
 

6 โครงการ   2700,000 2700,000 2700,000 2700,000 2700,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
การป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันและระงบั
โรคตดิต่อ 
 

ผู้น าหมู่บ้านและ
ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านเป้า 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนท่ีมี
สุขภาพอนามัยทีด่ี
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันโรค 

ส านักปลดั 

2 โครงการมหกรรม
เสรมิสร้างสุขภาพ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก
ก าลังกาย  
 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์
แข็งแรง 
 

ส านักปลดั 

3 โครงการพัฒนา
หมู่บ้านน่าอยู ่
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมมือ
กันในการรักษา
ความสะอาดใน
หมู่บ้าน 

หมู่บ้าน 
12 หมู่บา้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมู่บ้านทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้ มี
ความตระหนัก และ
ร่วมมือกันรักษาความ
สะอาด 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล 
บ้านเป้า 

เพือ่สนับสนุน
กองทุนฯ ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนในต าบล 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ จ านวน ๑  
กองทุน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชนท่ีมี
สุขภาพอนามัยทีด่ี
เพิ่มขึ้น 
 

กองทุนฯมีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ
ด้านสุขภาพของ
ประชาชนในต าบล 

ส านักปลดั 

5 โครงการให้บริการ
สุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องดูแลพิเศษ 
(long Term Care , 
palliative care) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพ มสีุขภาพ
แข็งแรง 
 

ประชาชนท้ัง 12 
หมู่บ้าน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชนท่ีมี
สุขภาพอนามัยทีด่ี
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพ มสีุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

6 โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

วัสดุ ครภุัณฑ์ทาง
การแพทย์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวัสดุ 
ครุภณัฑ ์
ทางการแพทย์ 

ประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการรณรงค์ 
และบรหิารจดัการ
ขยะ 
 

เพื่อให้มีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการลด
ปริมาณขยะ การ
คัดแยก การน า
กลับมาใช้ใหม ่

ประชาชนภายใน
ต าบลบ้านเป้า 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงร้อยละ 
60 

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการก าจัดขยะ 
อย่างถูกวิธี  
 

ส านักปลดั 

8 โครงการฝึกอบรม
ประดิษฐส์ิ่งของ
จากวัสดุเหลือใช้ 
 

เพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะในการ
ประดิษฐส์ิ่งของ
จากวัสดุเหลือใช้
แก่ประชาชน  

ประชาชนภายใน
ต าบลบ้านเป้า 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการประดิษฐ์
สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 
และสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได ้

ส านักปลดั 

9 โครงการอบรม
เยาวชนรุ่นใหม่ใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกจิตส านึก
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้กับ
เยาวชน 

ตัวแทนเยาวชน
ภายในต าบลบ้าน
เป้า 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนมีความใส่ใจและ
รักษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบลบ้าน
เป้า 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
กองทุน 

การจัดการ
ฝึกอบรม,การ
จัดการประชุม,
การสนับสนุน
งบประมาณ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนไดร้ับการ
บริการขั้นพื้นฐาน
อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ้านเป้า 
มีระบบบริหารจัดการ
กองทุนที่ด ี

ส านักปลดั 

11 โครงการรณรงค์
และบรหิารจดัการ
ขยะ 
 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน 

ประชาชนภายใน
ต าบลบ้านเป้า 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดขยะตกค้างใน
ชุมชนได้ร้อยละ 60 

ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการขยะ 
อย่างถูกวิธี 

ส านักปลดั 

12 โครงการควบคมุ
ปูองกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

วัสดุ ครภุัณฑ ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 วัสด,ุครุภณัฑ ์
 

สามารถควบคุมปูองกัน
โรคตดิต่อได ้

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชน 

จัดกิจกรรม,การ
ส่งเสริมสนับสนุน 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 มีความรู ้
ความเข้าใจ 

มีความรู้ความเข้าใจงาน
ด้านสาธารณสุข 

ส านักปลดั 

14 โครงการรณรงค์
และปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า(สัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า) 

ลดอัตราการแพร่
ระบาดของโรค 

จัดกิจกรรม 
จัดหาวัสด ุ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โรคพิษสุนัขบ้าลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

การแพร่ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้าลดลง 

ส านักปลดั 

15 โครงการสนับสนุน
การบริการแพทย์
ฉุกเฉิน 

สนับสนุนการสร้าง
เสรมิสุขภาพ, การ
ปูองกันโรค 

ประชาชน 12 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละประชาชนท่ี
เข้าถึงบริการ 

ผู้เจ็บปุวยไดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่างปลอดภัย 

ส านักปลดั 

รวม 15 โครงการ   1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรัมย์สงบสุข” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  4. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.3 แผนงานรักษาความสงบบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)  

เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างทักษะ 
และศักยภาพ  
อปพร. 
 

อปพร. ในเขต
ต าบลบ้านเปูา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

อปพร.มีทักษะ และ
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 

 

ส ำนักปลัด 

2 โครงการจดัหา
วัสดุอปุกรณ์ใน
การป้องกันภัย
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อจัดเตรียม
ความพร้อมในการ
ปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดหาวัสดุ 
ครุภณัฑ ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสด,ุครุภณัฑ ์ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 

ส ำนักปลัด 

3 โครงการรณรงค์
ขับข่ีปลอดภัยและ
ลดอุบัตเิหตุบน
ท้องถนน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 
 

รณรงค,์ 
ประชาสมัพันธ์, 
ตั้งจุดตรวจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของอุบัติเหตุ
ที่ลดลง 
 
 

สามารถลดอุบตัิเหตุจาก
การใช้รถใช้ถนนได ้

ส ำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรัมย์สงบสุข” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.3 แผนงานรักษาความสงบบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

เสรมิสร้าง
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ฝึกอบรมปลีะ 
1 ครั้ง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของผูร้ับการ 

ฝึกอบรมม ีความรู้ใน 

การปูองกน ัและ 

บรรเทาสา ธารณภัย 

มีศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ส านักปลดั 

5 โครงการอุดหนุน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. 

เพื่อเป็นศูนย ์

ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน ของ
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นระดับ 

อ าเภอ 

สนับสนุน
งบประมาณ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ของ อปท. 
ที่ใช้สถานท่ีกลางใน 
การประสานงาน 
เพื่ออ านวยความ
สะดวก และ
ช่วยเหลือประชาชน 

ประสานงานในการ
ช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ส านักปลดั 

รวม 6 โครงการ   930,000 930,000 930,000 930,000 930,000    



แบบ ผ.02 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา หน้า 80 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนศักยภาพ
การจัดการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้
ในการเรียนการ
สอน 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เด็กนักเรยีนได้รับ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเรยีนการสอน 
ร้อยละ 100 

สถานศึกษามีมาตรฐาน
และมีการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับ
หลักสตูร 

กองการศึกษา 

2 โครงการสนับสนุน
อาหารเรมิ (นม) 

เพื่อเสรมิสร้าง
สุขภาพร่างกาย
เด็กนักเรยีน 
 

ศพด. 3 แห่ง 
ร.ร. 3 แห่ง  

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
ร้อยละ 100 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์ 
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
 
   

เพือ่เสรมิสร้าง
สุขภาพร่างกาย
เด็กนักเรยีน 
 

ร.ร. 3 แห่ง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารกลางวัน 
 ร้อยละ 100 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์ 
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
ในห้องเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้มี
สภาพอากาศที่ดี
เย็นสบายเหมาะ
แก่การท ากิจกรรม
การเรยีนรู ้

ศพด. 3 ศูนย์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เครื่องปรับอากาศที่
มีมาตรฐาน 

สภาพอากาศเอื้อต่อการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษา 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซม ศพด. 
  

ศพด. 3 ศูนย์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนเด็กนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์ 

เด็กนักเรยีนมีความ
ปลอดภัยในการเรียน
และเป็นการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินทางราชการ 

กองการศึกษา 

6 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ทีเ่อื้อ 
ต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

ศพด. 3 ศูนย์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 3 แห่ง ศพด. มีสถาน 
สวยงามเหมาะสม 
เอื้อต่อการจัดการ 
เรียนการสอน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการจดัหา
ครุภณัฑ์การศึกษา 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
ทางการศึกษาให้
เพียงพอ  

ครุภณัฑ์ทางการ
ศึกษา 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  จ านวนเด็กนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์ 

เด็กเล็กไดร้ับการพัฒนา
ตามวัยและเต็มศักยภาพ 

กองการศึกษา 

8 โครงการ
ปรับเปลีย่นพื้น
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้มีพื้นท่ีในการ 
จัดกิจกรรมที่
เหมาะสมส าหรบั
เด็กเล็ก 

ศพด. 3 ศูนย์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนเด็กนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์ 

อาคารมสีภาพพื้นที่
เหมาะแก่การท า
กิจกรรมต่าง 

กองการศึกษา 

9 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ า ศพด. 

เพื่อให้เด็กได้มี
ห้องน้ าท่ีเหมาะสม
กับวัย 

ห้องน้ า  3   ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์ 

มีห้องน้ าท่ีเหมาะสมกับวัย
และเพียงพอส าหรับเด็ก 

กองการศึกษา 

10 โครงการติดตั้งราว
จับบันได ข้ึน-ลง 
อาคารเรยีน  

เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุและใช้ใน
การจับพยุงขึ้น-ลง  

ศพด.บ้านหนอง
บัวรอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์ 

ป้องกันอุบัติเหตแุละ
อ านวยความสะดวกให้เด็ก
นักเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการจดัหารถ
รับ - ส่งเด็ก
นักเรียน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและลด
ภาระผู้ปกครอง 
 

รถรับ - ส่ง 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ปกครอง 

การให้บริการและลด
ภาระ                   
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษา 

12 โครงการปรับปรุง/
ต่อเติมอาคาร 

เพื่อให้มีพื้นท่ีใช้งาน
ที่เหมาะสม 

ศพด. 3  ศูนย์ 200,000 200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

จ านวน 3 แห่ง  มีพื้นท่ีใช้งานท่ีเหมาะสม
และเพียงพอ 

กองการศึกษา 

13 โครงการติดตั้งราง
น้ าฝน 
 
 

เพื่อระบายน้ าออก
จากตัวอาคาร 

ศพด. 3  ศูนย์ 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ร้อยละ 80 ระบาย
น้ าได้ดีขึ้น 

มีการระบายน้ าที่ดี  

 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า ศพด. 

เพื่อระบายน้ า
ไม่ให้น้ าท่วมขัง 

ศพด. 3 ศูนย์ 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ร้อยละ 80 ระบาย
น้ าได้ดีขึ้น 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองการศึกษา 

15 โครงการติดตั้งมุ้ง
ลวดประตูและ
หน้าต่างของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปูองกันแมลง
และยุงท่ีเป็นพาหะ
น าโรคสู่เด็ก 

ศพด. 3 ศูนย์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 3 แห่ง ปูองกันโรคต่าง ๆ ที่มา
กับพาหะ น าโรค  

กองการศึกษา 

16 โครงการติดตั้ง
เหล็กดดัประตูและ
หน้าต่างของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปูองกันความ
ปลอดภัยของ
นักเรียนและ
ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

ศพด. 3 ศูนย์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 3 แห่ง ปูองกันความปลอดภยั
ของนักเรียนและ
ทรัพย์สินทางราชการได ้

กองการศึกษา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมก าแพง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อปูองกันความ
ปลอดภัยของ
บุคคลและ
ทรัพย์สิน 

ศพด. 3 ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 3 แห่ง มีความปลอดภัยของ
บุคคลและทรัพยส์ิน 

กองการศึกษา 

18 โครงการก่อสร้าง
หลังคาสนามเด็ก
เล่น  

เพื่อกันแดดกันฝน 
ให้กับเด็กนักเรยีน 

ศพด. 3 ศูนย์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 3 แห่ง มีหลังคากันแดดกันฝนท่ี
มั่นคงถาวร 

กองการศึกษา 

19 โครงการศึกษาดู
งานแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์
ให้กับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

เด็กเล็กปฐมวัยทุก
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์ 

เด็กเล็กไดร้ับความรู้และ
ประสบการณ์จริง 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการฝึกอบรม
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

200,000  

 

200,000  

 

200,000  

 

200,000  

 

200,000  

 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูค้วาม
เชี่ยวชาญ 

กองการศึกษา 

21 โครงการศึกษาดู
งาน   

เพื่อเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ของ
ผู้ดูแลเด็ก  

ครูผูดู้แลเด็ก            30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ดูแลเด็กได้รบัการ
พัฒนาความรู้  ทักษะใน
การจัดการเรยีน 
การสอน  

กองการศึกษา 

22 โครงการจดัซื้อสื่อ
การเรยีนการสอน   

เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการของเด็ก
สติปัญญา 

ศพด. 3  ศูนย์ 

 

 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  จ านวนเด็กนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์ 

เด็กได้รับพัฒนาการ
สมบูรณ์  ครบทุกดา้น 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการส่งเสริม
สขุภาพเด็ก 0-5 ปี 
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ 

เด็กเล็กใน ศพด. 
ทุกคน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนเด็กนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์ 

เด็ก 0-5 ป ี

มีพัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 

รวม 23 โครงการ   6,260,000 6,260,000 6,260,000 6,260,000 6,260,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดังาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการที่ดี 
และเหมาะสมกับ
วัย 

เด็กภายใน  
ต าบลบ้านเปูา 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชน มี
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาท สิทธิหน้าท่ีของ
ตนเอง 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนระดับ
ต าบล 

เพื่อให้ เด็ก 
เยาวชน  มี
สุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง  สมบูรณ์  

เด็ก และเยาวชน            
ร้อยละ  60   

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของเด็ก, 
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ ์

กองการศึกษา 

3 โครงการแข่งขัน
กีฬามวลชนอ าเภอ
พุทไธสงสัมพันธ ์

เพื่อให้ เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป  
มีสุขภาพร่างกาย 
สมบูรณ์ แข็งแรง 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน             

50,000 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ร้อยละของเด็ก, 
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ ์

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนระดับ
อ าเภอ 

เพื่อให้เด็กและ 
เยาวชน มีสุขภาพ
ร่างกาย แข็งแรง 
สมบูรณ์  

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนร้อยละ  
50   

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีร่างกาย
แข็งแรง สมบูรณ์และมี
ทักษะทางกีฬา มากขึ้น 

กองการศึกษา 

5 โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพ 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุก
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กปฐมวัยได้ออกก าลัง
กายและมีสุขภาพและ
พลานามัยที่แข็งแรง 

กองการศึกษา 

6 โครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
การออกก าลังกาย
แอโรบิคแดนซ ์
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย 

น าเต้นแอโรบิค
แดนซ์ตลอดป ี

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวิถี
พุทธ 

เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม  
ค่านิยม 

จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กเล็กไดร้ับการปลูกฝัง
คุณธรรม และจริยธรรม 

กองการศึกษา 

8 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม   
 

เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม  
จริยธรรมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

อย่างน้อยปีละ 1  
ครั้ง 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป  
 มีคุณธรรม และ
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

9 โครงการจดัท า
ข้อมูลวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่อให้มี
แหล่งข้อมูลที่ง่าย
ต่อการสืบค้น 

ข้อมูลวัฒนธรรม 30,000 

 

30,000 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวนข้อมูล มีแหล่งข้อมูลที่ง่ายต่อ
การสืบค้น 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อใหเ้กิดความ
รักและหวงแหน
ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณี  
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการสืบทอดความรู้                   
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

11 โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี  
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้เรียนรู้  รัก และ                
หวงแหน ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน  ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการจดังาน
ประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อให้ประชาชน
ทุกคนได้ร่วม
ประเพณีท้องถิ่น 

ปีละ 1  ครั้ง 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีท้องถิ่นได้รับ
การสืบทอดและอนุรักษ ์

กองการศึกษา 

13 โครงการจดังาน
ประเพณ ี
บุญบั้งไฟ 

เพื่อให้ประชาชน
ทุกคนได้ร่วมสืบ
สานประเพณ ี

ปีละ  1  ครั้ง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีท้องถิ่นได้รับ
การสืบทอดและอนุรักษ ์

กองการศึกษา 

14 โครงการจดังาน
วันส าคัญทาง
ศาสนา 
(วันอาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา) 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม  สืบสาน 
และอนุรักษ์
ประเพณี 
วัฒนธรรม   

ปีละ 1  ครั้ง 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดร้่วมกันสืบ
สาน และอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม  

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการจดังาน
วันลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริม ฟ้ืนฟู 
และอนุรักษ์
ประเพณ ี

 

ปีละ 1  ครั้ง 180,000 
 

180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนร่วมสืบสาน 
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม   

กองการศึกษา 

16 โครงการจดังานวิถี
อีสานสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

เพื่ออนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม 
และประเพณีอันดี
งาม 

ปีละ 1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมและ
ประเพณีอันดีงาม   เกิด
ความรักและหวงแหน 

กองการศึกษา 

17 โครงการก่อสร้าง
สวนสุขภาพ
ประจ าต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
และออกก าลังกาย    

1 แห่ง    300,000 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุง
ลานกีฬาชุมชน 

เพื่อให้เด็ก  
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

ลานกีฬาชุมชน  
 2  แห่ง 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

ลานกีฬาชุมชน  
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

19 โครงการอุดหนุน
การจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ประเพณี วัฒนธรรม 
ได้รับการสบืทอด 

กองการศึกษา 

รวม 19 โครงการ   1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.6 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายใุห้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุ ในเขต
ต าบลบ้านเปูา 

9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส ำนักปลัด 

2 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ       

เพื่อช่วยเหลือผู้
พิการ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้พิการ ในเขต
ต าบลบ้านเปูา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้พิการ ที่ไดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

ผู้พิการ มีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส ำนักปลัด 

3 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเช้ือเอดส ์

เพื่อช่วยเหลือผูต้ิด
เชื้อเอดส ์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้ตดิเชื้อเอดส ์ใน
เขตต าบลบ้านเปูา 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้ติดเชื้อเอดส ์  
ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ติดเชื้อเอดส ์  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 3 โครงการ   10,050,000 10,050,000 10,050,000 10,050,000 10,050,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม “ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  3. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สระขมิ้น 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ให้มีความ
สวยงาม น่าอยู ่

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สระขมิ้น 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 แห่ง ชุมชนนาอยู่ และมี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

ส ำนักปลัด 

2 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
หนองรังกา 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ให้มีความ
สวยงาม น่าอยู ่

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หนองรังกา 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 แห่ง ชุมชนนาอยู่ และมี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

ส ำนักปลัด 

3 โครงการส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยว
ประจ าต าบล 
 

เพื่อสร้างการรับรู้
ความเป็น
เอกลักษณ์ ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประชาชนท่ัวไป 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนท่ัวไปรับรู้
ความเป็นเอกลักษณ์ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ในพื้นที่ 

ส ำนักปลัด 

รวม 3 โครงการ   1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม “ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนรู้จัก
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม,อบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี  
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ส านักปลดั 

2 โครงการปลูก
ต้นไมเ้ฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

 เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีปาุ
และรักษาระบบ
นิเวศน ์

จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม ้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ต้นไมร้้อยละ 60 
รอดตายจากการ
ปลูก 

พื้นที่ปุาไม้เพิ่มมากขึ้น, 
ระบบนิเวศน์ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการป้องกัน
แนวเขตที่
สาธารณะ
ประโยชน์  

เพื่อป้องกันการบุก
รุกพื้นที่
สาธารณประโยชน์ 
 

ล้อมรั้ว,ขุดแนวกั้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของพื้นที ่
ที่ได้รับการป้องกัน
แนวเขต 

สามารถปูองกันการบุก
รุกพื้นที่สาธารณะได ้

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  3. การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการรังวัดที่
สาธารณะ
ประโยชน ์

เพื่อป้องกันการบุก
รุกพื้นที่
สาธารณประโยชน์ 
 

ที่สาธารณะ
ประโยชนภ์ายใน
ต าบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ที่สาธารณะ
ประโยชน์ที่ได้รังวัด 

สามารถปูองกันการบุก
รุกพื้นที่สาธารณะได ้

ส านักปลดั 

5 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

เพื่อวิจัยและ
พัฒนาวิธีการ
อนุรักษ์และการ
เก็บรักษา
พันธุกรรมพืช 

พื้นที่ป่าชุมชนใน
เขตต าบลบ้านเป้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ ของ 

ประชาชนมีพันธุ์พืช
ที่ดี มีคุณภาพ 

ประชาชนมีความรู ้
วิธีการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช และ 

สามารถขยายพันธุกรรม
ได ้

ส านักปลดั 

รวม 5 โครงการ   1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  4. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 

เพิ่มความรู ้ทักษะ
งานในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ฝึกอบรม, 
ศึกษาดูงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  เข้าใจบทบาท หน้าท่ี
ของตนเอง และน ามาใช้
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
และประชาชน 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล  
พนักงานจ้าง 

เพื่อให้มีความ
เข้าใจในหลักค า
สอนของ 
พุทธศาสนา  
 

จัดฝึกอบรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  น าหลักค าสอนของ 
พุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  4. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการเลือกตั้ง
เลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภา อบต.         
นายก อบต. 

เพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปอย่าง
บริสุทธ์ิยุติธรรม 
ตามหลัก
ประชาธิปไตย 

จัดการเลือกตั้ง 
เลือกตั้งซ่อม 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ไม่มเีรื่องร้องเรียน การเลือกตั้งเป็นไปตาม
หลักประชาธิปไตย 

ส านักปลดั 

4 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
มาตรการประหยัด
ทรัพยากรและ
พลังงาน 

เพื่อให้เห็น
ความส าคญัของ
การประหยัด
ทรัพยากรและ
พลังงาน 

รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนเห็นประโยชน์
ของการประหยดั
ทรัพยากรและพลังงาน
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลดั 

5 โครงการ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพในการ
บริหารจดัการ 
 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการท างานให้
สะดวก และ
รวดเร็ว 

จัดหาวัสด ุ
ครุภณัฑ ์

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 วัสด ุ
ครุภณัฑ ์
ที่เพ่ิมขึ้น 

สามารถรองรับภารกิจ  

ที่เพ่ิมมากข้ึนได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  4. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปรับ
ขยายเวลาการ
ให้บริการ 

เพื่อเป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ 
 

ประชาชน จ านวน 
๑๒ หมู่บ้าน 
 
 

- - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ 

สามารถอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนใน
การติดต่อราชการ 
 

ส านักปลดั 

7 โครงการปรับลด
ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เพื่อให้การบริการ
เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง 
 

ประชาชน จ านวน 
๑๒ หมู่บ้าน 
 

- - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ 

การบริการเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ถูกต้อง 
 

ส านักปลดั 

8 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์องค์การ
บริหารส่วนต าบล
บ้านเป้า 
 

เพื่อให้องค์กรเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
มีความสวยงาม 
น่าอยู่ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ 

องค์กรเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
มีความสวยงาม น่าอยู ่

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  4. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน อบต.
บ้านเป้า 

เพื่อให้หน่วยงานมี
สถานท่ีปฏิบัติงาน
ที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง หน่วยงานมีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

10 โครงการยกย่อง
เชิดชูบุคลากร
ภายในองค์กร
ดีเด่น 

เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการ 

พนักงานส่วน
ต าบล  
พนักงานจ้าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนบุคลากร
ดีเด่น 

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ปฏิบัติราชการ 

ส านักปลดั 

11 โครงการเชิดชู
เกียรติบคุคลดีเด่น
ภายในต าบล 

เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติบคุคลที่มี
ความซื่อสัตย์ 
สุจรติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านเปูา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนบุคคลดีเด่น สร้างขวัญก าลังใจและ
กระตุ้นให้ประชาชน 
ประพฤติปฏบิัติตามหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  4. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาองค์ความรู้
ให้กับคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง 

พัฒนาองค์ความรู้
ใหก้ับคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง 

ฝึกอบรมปลีะ  
1 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

13 โครงการจดัท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อเพ่ิมรายได ้

ในการจัดเก็บ 

ภาษีในพื้นที ่

ปรับปรุง ข้อมูล
แผนที่ภาษ ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เสียภาษ ี

เพิ่มขึ้น  
 ผู้เสียภาษเีพิ่มขึ้น  กองคลัง 

รวม 13 โครงการ    2,270,000 2,270,000 2,270,000 2,270,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้าน
หนองบัวตะใกล้ 
หมู่ที่ 2 สายทางสี่
แยกบ้านเก่า - ที่
นานางทองยุ้น 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง4 เมตร 
ยาว 1,500เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 6,000 
ตารางเมตร 

3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้าน
หนองบัวรอง หมู่ที่ 
1 สายทางประปา
หมู่บ้าน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง4 เมตร 
ยาว 750 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,000 
ตารางเมตร 
 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้าน
หนองบัวรอง หมู่ที่ 
10 สายทางสาม
แยกหน้าวัด-บ้าน
จอกอ าเภอนาโพธิ ์
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง4 เมตร 
ยาว 2,600เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 10,400 
ตารางเมตร 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
โสกบก สายทาง
บ้านโสกบก-บ่อ
ขยะ 
(วัดบ้านโพธิ์ทอง) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ

ประชาชนในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง4 เมตร 
ยาว 2,250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 9,000 
ตารางเมตร 

4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการทอ่งเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
บ้านแฮด หมู่ที่ 5 
สายทางหนองคอง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
เดินทางสัญจร 
 

ขนาดกว้าง4 เมตร 
ยาว 900 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,600 
ตารางเมตร 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
สระแก้ว หมู่ที่ 12 
สายทาง 
บ้านสระแก้ว –  
ที่นานางระเบียบ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
เดินทางสัญจร 

 
 

ขนาดกว้าง4 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 5,600 
ตารางเมตร 
 

2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
สระแก้ว หมู่ที่ 12 
สายทางทางแยก 
ทล2061 – แยก
หนองแร่ 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
เดินทางสัญจร 
 

ขนาดกว้าง4 เมตร 
ยาว 2,400เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 9,600 
ตารางเมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
บ้านคูณ หมู่ที่ 8  
สายทาง 
สระขมิ้น 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
เดินทางสัญจร 

 
 

ขนาดกว้าง4 เมตร 
ยาว 2,250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 9,000 
ตารางเมตร 
 

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
ถนน 2061-ปุาช้า
เก่า บ้านหนองบัว
ตะใกล้ หมู่ที่ 2 
X 276772  Y 17261920 
   276217     1724898 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,850
เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 7,400 
ตารางเมตร 

3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
รอบหนองรังกา 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000
เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 10,000 
ตารางเมตร 

5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่วอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีด่ ี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
บ้านโสกบก – 
วัดบ้านโพธ์ิทอง 
(บ่อฝังกลบขยะ) 
บ้านโสกบก ม. 4 
X 275162  Y 1728552 
   275635     1728796 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
เดินทางสัญจร 
 

ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,100เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 8,400 ตาราง
เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 
550เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,650 
ตารางเมตร 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่วอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีด่ ี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
รอบหนองสระแก 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
เดินทางสัญจร 
 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,850
เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 7,400 ตาราง
เมตร 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการ
เดินทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

11 
 
 
 
 
 
 

โคงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล.  
จากถนน 2061-
หนองรังกา 
บ้านส้มโฮง ม.11 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ท่อระบายน้ า  
(Box Culvert) 
ขนาด 
1.50x1.50x 
280 ม. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 น้ าท่วมขังลดลง 
ร้อยละ 70 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่ 
บ้านดอนกลาง  
หมู่ที่ 3  
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลน
น้ าประปา 

ระบบประปาผิว 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 ประชาชนร้อยละ 
100 มีน้ าประปาใช้ 

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าประปาได ้

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้าง
ประปาผิวดิน
ขนาดกลาง บ้าน
หนองบัวตะใกล ้
หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลน
น้ าประปา 

ระบบประปาผิว 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 ประชาชนร้อยละ 
100 มีน้ าประปาใช้ 

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าประปาได ้

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาดไม่
เกิน 50 คน  

เพื่อให้มีสถานท่ีที่
เหมาะสมในการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสระแก 
(ตามแบบ สถ.ศพด.1) 

17,02,000 17,02,000 17,02,000 17,02,000 17,02,000 จ านวน 1 แห่ง เด็กในชุมชนมีแหล่ง
ส่งเสริมพัฒนาการทีด่ ี

กองช่าง 

รวม 14 โครงการ 
 

  56,972,000 56,972,000 56,972,000 56,972,000 56,972,000    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

 
ที ่

 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 

1 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ โฆษณาและเผยแพร ่ กล้องกล้องวงจรปิด   2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักปลดั 

2 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ไฟฟูาและวิทย ุ สัญญาณไฟกระพริบเตือนพลังงานแสงอาทิตย ์
 (โซล่าเซลล์)  
  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลดั 

3 แผนงาน
การศึกษา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ ์ กีฬา เครื่องออกก าลังกาย  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองการศึกษา 

รวม 3 โครงการ    2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000  
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและปะเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
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(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
5 คะแนน 

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
     การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29  ถึงฉบับที่ ๓  พ.ศ. 2561  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาในภาพรวม  

  
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการ

หลายขั้นตอนและสลับสับซ้อน 
   2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
   3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมาย 
   4.  การเกิดโรคระบาด 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

              1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นเพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน 

   2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการเงินการคลังคลังในการ 

แบบ ผ.03 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา หน้า 116 
 

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
   3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สามารถ 

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
                4) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนประมาณ 
   

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 


