
   
 

แผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐) 

 

 

        

 
 

          

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ 



 

    ค ำน ำ 
 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีอ านาจ

หน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณี ตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๔ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

         การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นอิสระในการปกครองตนเอง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมรั บผิดชอบในการ

จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยึดหลักการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารงาน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา โดยให้

ประชาชนเป็นผู้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมก าหนดความต้องการ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ รวมทั้งให้

ประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน ์กล่าวโดยสรุป การสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ จ าเป็นจะต้อง

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตนเอง 
 

           องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าได้เห็นถึงความส าคัญนี้ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี            

พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐  ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการ  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ

ประชาชน 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

     ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   สำรบัญ 
 
                  หน้ำ 

ส่วนที่  ๑ บทน า          ๑ 

ส่วนที่  ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ๓ 

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าในปีที่ผ่านมา  ๘ 

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี     ๑๐ 

ส่วนที่ ๕ การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ      ๑๗ 

    - บัญชโีครงการพัฒนา  (ผ ๐๑)   

             ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  การพัฒนาการศกึษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและคุณภาพชีวติ    ๒๒ 

             ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจ         ๒๘ 

             ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  โครงสรา้งพื้นฐาน         ๓๐ 

             ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม       ๔๔ 

             ยุทธศาสตรท์ี่ ๕  การบริหารจัดการองคก์ร/ บ้านเมืองที่ดแีละการพัฒนา 

                             ตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        และแนวนโยบายของรัฐ            ๔๕ 

- บัญชปีระสานโครงการพัฒนา  (ผ ๐๒)              ๕๑ 

- บัญชสีรุปโครงการพัฒนา  (ผ ๐๓)              ๕๔ 

 - ภำคผนวก    

  ก   รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ข   การประเมินคุณภาพของแผน 

 
 
 
 



-๑- 

ส่วนที่  ๑  บทน ำ 
 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปีสำมปี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘ แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ

พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา

สามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปีซึ่งก่อนที่จะมีการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได้นั้น องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเป็น

ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนพัฒนา

เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการก าหนดวิสัยทัศน์    

พันธกิจ จุดมุ่งหมายยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งการก าหนดโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าได้ใช้

แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้กระบวนการจั ดท า

งบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครอบคลุมและผา่นกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

๑)   เพื่อได้โครงการ/แผนงาน  ที่มาจากกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน 

๒) เพื่อเป็นเครื่องมอืในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๓) เพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่สอดคล้องกัน 

๔) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน 

๑.๓ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

๑)   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าจัดโครงการบูรณาการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ได้เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าองค์กรระดับหมู่บ้าน 

ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าอาสาสมัครพัฒนาชุมชน วิทยากรจากส านักงานพัฒนาชุมชน ตัวแทนคณะบริหารสภา

เด็กและเยาวชนอ าเภอ  ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลบ้านเป้า  เกษตรประจ าต าบลบ้านเป้า 

ท้องถิ่นอ าเภอ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเป้า  ผู้อ านวยการโรงเรียนในเขต อบต. 

และคณะท างานขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับต าบลและระดับหมู่บ้าน  ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน  เพื่อจัดประชุม ฝึกอบรม

บูรณาการคณะท างานขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับต าบลและระดับหมู่บ้าน   เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจวิธีการ

จัดท าแผนชุมชน และวิเคราะห์ ทบทวนแผนชุมชนปีก่อน แล้วคณะท างานขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับต าบลและ

ระดับหมู่บ้าน จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ  

สภาพปัญหา ความต้องการ และพิจารณากลั่นกรองล าดับความส าคัญ ลงประชามติเห็นชอบร่างแผนชุมชน  

และส่งแผนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

                    / ๒)  ส านัก/ กอง… 



 

     -๒- 
 

 ๒)   ส านัก/ กอง/ ส่วน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ร่วมกันพิจารณารวบรวมข้อมูลโครงการ

จากส านัก/ กอง/ ส่วน  และทบทวนโครงการแผนสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ส่งให้คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนท้องถิ่นจัดท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนท้องถิ่น  รวบรวมประเด็นการพัฒนา ปัญหาความ

ต้องการ และข้อมูลจากชุมชนมาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  เพื่อประสาน

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๔)   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีและบัญชีโครงการ

พัฒนาที่ตอ้งประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   

 ๕)   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเป้า  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วนายกจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าต่อไป 
 

๑.๔  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีการพัฒนา

ด้านการบริหารงาน ที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในระดับ

ต่างๆ และที่ส าคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า      

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าได้น าข้อมูลจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีมาก าหนดแนวทางการ

ด าเนนิงานและการใชท้รัพยากรที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์ตอ่สาธารณะหรอืชุมชนสูงสุด 
 

๑.๕  กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีประกอบด้วย  ๕  ส่วน  ดังน้ี 

ส่วนที ่   ๑ บทน า 

ส่วนที่    ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

ส่วนที่    ๓ สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าในปีที่ผา่นมา 

ส่วนที่    ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ส่วนที่    ๕ การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

        - บัญชโีครงการพัฒนา  (ผ ๐๑) 

        - บัญชปีระสานโครงการพัฒนา  (ผ ๐๒) 

        - บัญชสีรุปโครงการพัฒนา  (ผ ๐๓) 

ภาคผนวก  ก  รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     ข  การประเมินคุณภาพของแผน 

              / บทที่ ๒  สภาพทั่วไป... 



 

-๓- 

 

ส่วนที่ ๒ สภำพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐำนส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ 
 

สภำพทั่วไป 

๒.๑  ด้ำนกำยภำพ 

ที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ห่างจากอ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ ประมาณ  ๑๒ กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  ๖๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖,๔๗๐ ไร่   

อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ถนนบ้านเป้า – เกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ 

บ้านหว้ยข่า ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

 อำณำเขต   

ต าบลบ้านเป้า มอีาณาเขตติดตอ่กับต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนอื ติดตอ่กับต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   

  ทิศใต้  ติดตอ่กับต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   

  ทิศตะวันออก ติดตอ่กับต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว และต าบลบ้านหัน อ าเภอเกษตร- 

สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   

  ทิศตะวันตก ติดตอ่กับต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูม ิ  

ลักษณะภูมิประเทศ 

ประกอบด้วยป่าไม้ และมีเทือกเขาภูนกแซวอยู่ด้านทิศตะวันตกซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ภูเขา  

ทั้งต าบล นอกนั้นเป็นที่ราบส าหรับท าการเพาะปลูกและตั้งถิ่นฐาน 

๒.๒ ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 

 เขตกำรปกครอง และประชำกร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน และมีจ านวนประชากร 

ณ เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗ จ านวน ๒,๙๒๖ คน แบ่งเป็นชาย ๑,๕๐๙ คน หญิง ๑,๔๔๗ คน หมู่บ้านที่มี

ประชาชนมากทีสุ่ดได้แก่ หมู่ ๔ บ้านพรม ๘๔๗  คน รองลงมาได้แก่หมู่ ๑๑ บ้านโนนชาด ๔๗๔ คน หมู่บ้าน

ที่มปีระชากรน้อยที่สุดได้แก่หมู่ ๑๐ โนนโก  จ านวน  ๒๖ คน 

 

              / ตารางแสดง... 

 



 

-๔- 
 

ตำรำงแสดงเขตกำรปกครองและจ ำนวนประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ 
 

ชื่อหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
จ ำนวน

ครัวเรอืน 

จ ำนวนประชำกร (คน) 

ชำย หญิง รวม 

บ้านเป้า (ในเขต อบต.)   

บ้านทิก 

บ้านพรม 

บ้านโนนสังข์ 

บ้านรอ่งแสนค า 

บ้านเป้า (ในเขต อบต.) 

บ้านโนนโก (ในเขต อบต.) 

บ้านโนนชาด 

บ้านหว้ยข่า 

บ้านโพธิ์ทอง 

๑ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๘ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๗ 

๔๖ 

๒๐๘ 

๑๑๒ 

๑๒๖ 

๖๓ 

๙ 

๑๒๕ 

๗๓ 

๗๐ 

๓๖ 

๗๔ 

๔๓๖ 

๒๑๘ 

๒๓๕ 

๖๑ 

๑๔ 

๒๔๓ 

๑๓๕ 

๕๗ 

๓๔ 

๖๕ 

๔๑๑ 

๒๑๘ 

๒๑๗ 

๗๗ 

๑๒ 

๒๓๑ 

๑๓๘ 

๔๔ 

๗๐ 

๑๓๙ 

๘๔๗ 

๔๓๖ 

๔๕๒ 

๑๐๘ 

๒๖ 

๔๗๔ 

๒๗๓ 

๑๐๑ 

รวม ๑๐ ๘๔๙ ๑,๕๐๙ ๑,๔๔๗ ๒,๙๒๖ 

             **  ข้อมูลเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

๒.๓ ด้ำนสำธำรณูปโภคและกำรสื่อสำร 

ในเขตองค์การบริหารต าบลบ้านเป้ายังไม่มีการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่จะเป็นระบบประปา

หมูบ่้านหรอืระบบประปาชนบท ที่ทางหนว่ยงานของรัฐและองค์การบริหารส่วนต าบลไปด าเนินการก่อสร้างให ้

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค  ซึ่งมีบางหมู่บ้านที่ยังมีไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และ

ยงัมคีวามตอ้งการระบบประปาหมูบ่้านอีกหลายแหง่ 

กำรสื่อสำร 

การสื่อสารที่ส าคัญด้านสัญญาณวิทยุสามารถรับสัญญาณสถานีวิทยุชุมชนและสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ของจังหวัดชัยภูมิได้ชัดเจน คือ สถานีวิทยุ จ.ส. ๕ ของกรมทหารสื่อสาร สถานีวิทยุ อสมท.ชัยภูมิ สถานีวิทยุ 

สวท.ชุมแพ และสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ การรับสัญญาณการรับสัญญาณภาพของสถานีโทรทัศน์ได้ ๖      

ช่อง คือ ๓, ๕, ๗, ๙, ทีวไีทย ได้ชัดเจน และสถานีผ่านดาวเทียม 

นอกจากนี้ยังมีวิทยุสื่อสารของที่ท าการปกครองอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  สถานีต ารวจภูธรบ้านเป้า 

สาธารณสุขอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีกรณีเร่งด่วนสามารถใช้บริการโทรศัพท์ได้ซึ่ง

ปัจจุบันมีระบบโทรศัพท์มือถือบริการอย่างทั่วถึง ส่วนการสื่อสารมวลชน มีหนังสือพิมพ์รายวัน จุลสาร และ

นิตยสารตา่ง ๆ 

               / ๒.๔ ด้านเศรษฐกิจ... 

 



 

   -๕- 

๒.๔ ด้ำนเศรษฐกิจ 

สภำพทำงเศรษฐกิจ 

อาชีพหลักส่วนมากประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมประมาณ ๙๐ % ที่ส าคัญได้แก่ การท านา     

ท าไร่  ท าสวน นอกจากนีย้ังมีการประกอบอาชีพนอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม ประมาณ ๑๐ %  ดังนี้ 

-   ลูกจา้งเอกชน                   ๕     %   -   ประกอบธุรกิจส่วนตัว         ๐.๘  % 

-   ลูกจา้งของรัฐ                   ๑      %  -   ธุรกิจในครัวเรือน               ๒    % 

-   อาชีพทางอุตสาหกรรม      ๐.๒   %   -   รับราชการ                       ๑    % 
 

กำรเกษตรกรรม 

เกษตรกรส่วนใหญ่ของต าบลบ้านป้า  ปลูกพืชเป็นหลัก  ได้แก่ การท านา การท าไร่  ท าสวน เช่น  อ้อย  

ข้าวโพด  พริก  ยาสูบ  ถั่วต่างๆ  พืชผัก  และผลไม้  ส่วนพืชที่ปลูกกันมากคือ อ้อย เพราะอยู่ใกล้กับโรงงาน

น้ าตาลมิตรผล  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ และเกษตรกรทุกหมู่บ้านจะมีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ

เสริมตา่งๆ  เช่น  กลุ่มปลูกพริก  กลุ่มปลูกหมอ่นเลี้ยงไหม กลุ่มทอผา้ท าดอกไม้จันทน์  กลุ่มจักสานเป็นต้น 

๒.๕ ด้ำนสังคม 

กำรศึกษำ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าไม่มีสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนั้นจะให้การอุดหนุน 

สนับสนุน ส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสถานศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ า

ทุกปี  ซึ่งมีโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามี   จ านวน ๒ แห่ง  และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

จ านวน ๑ แหง่  รายละเอียด  ดังนี้ 

-  โรงเรียนบ้านพรมหว้ยข่าวทิยา 

-  โรงเรียนบ้านโนนชาด 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. บ้านเป้า 

ศำสนำ 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มคีวามเชื่อถือตามประเพณีในสมัยก่อนและมีอิทธิพลต่อจิตใจ

ของประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น การนับถือผี การบนบาน การเซ่นไหว้ผี ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

เป้ามีวัดทั้งหมด  ๔  วัด คือ  วัดบ้านพรม  วัดบ้านโนนสังข์  วัดบ้านโนนชาด  และวัดบ้านร่องแสงค า  

นอกจากนี้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิที่ประชาชนให้ความเคารพสักการะ  จ านวน ๓  แห่ง  ได้แก่  ศาลเซียงน้อย  

บ้านเป้า หมู ่๘  ศาลเขื่อนเจา้ประเทศ  บ้านโนนชาด หมู ่๑๑  และศาลปู่พิมพ์ บ้านพรม หมู ่๔ 

วัฒนธรรมและประเพณี 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีการนับถือประเพณีอย่ างเคร่งครัดมาแต่ครั้ง

โบราณและเป็นประเพณีของท้องถิ่นสืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลานโดยยึด “ ฮีตสิบสอง – คลองสิบสี่ ”  

เป็นแนวทางปฏิบัติดา้นวัฒนธรรมประเพณี  ในแต่ละเดือนมปีระเพณีประจ าเดือน 

                  / การสาธารณสุข... 

 



 

     -๖- 

กำรสำธำรณสุข 

การให้บริการด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  มีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล จ านวน ๑ แหง่  โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุข  เป็นผู้ใหบ้ริการด้านสาธารณสุข 

กำรสังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรสังคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าด าเนินการด้านสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ชุมชน  ดังนี้ 

                - การสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพให้กับผูสู้งอายุ  จ านวน  ๒๘๓  คน  เดือนละ – บาท  เป็นเงิน   

                   ๒,๑๘๘,๘๐๐  บาท/ ปี 

      - การสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพให้กับผูพ้ิการ   จ านวน ๗๐  คน  เดือนละ  ๕๐๐  บาท เป็นเงนิ     

         ๔๒๐,๐๐๐  บาท/ปี 

      - การสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพให้กับผูต้ิดเชือ้เอดส์   จ านวน  ๘ คน  เดือนละ  ๕๐๐  บาท  เป็นเงิน    

         ๔๘,๐๐๐  บาท/ปี 
                            ** ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗ 

          ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน และกำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย 

             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีสถานีต ารวจภูธรบ้านเป้าจ านวน ๑ แห่ง และมีงานบริการด้าน

สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าอยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัด  โดยมีศูนย์ อปพร. 

อบต.บ้านเป้า   จ านวน  ๑ ศูนย์   มีสมาชิก อปพร.  จ านวน  ๓๐  คน 

๒.๖ ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

         กำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  แบ่งออกเป็น ๒ ฝา่ย ได้แก่ ฝา่ยนิติบัญญัติและฝา่ยบริหาร 

         ฝา่ยนิติบัญญัติ    ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต.  บ้านเป้า จ านวน   ๒๐   คน 

         ฝา่ยบริหาร         ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร   จ านวน    ๔   คน 

 

กำรคลังและงบประมำณของ  อบต.  บ้ำนเป้ำ 

ปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๕๔ พ.ศ.  ๒๕๕๕ พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

รำยรับ ๑๒,๒๓๔,๙๒๖.๒๙ ๑๒,๕๑๔,๔๑๘.๙๘ ๑๘,๑๐๓,๒๗๖.๘๖ 

รำยจ่ำย ๑๐,๓๔๕,๖๑๔.๑๐ ๑๑,๑๗๔,๑๙๙.๔๙ ๑๐,๖๑๕,๒๖๕.๐๖ 
         

        / โครงสร้างสว่นราชการ... 

หน่วยงำน พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 

ส านักปลัด  อบต. ๕ ๑ ๔ 

กองคลัง ๓ - - 

กองชา่ง ๑ ๑ ๑ 

ส่วนการศึกษาฯ ๕ - ๔ 

รวมทั้งสิ้น ๑๔ ๒ ๙ 



 

 

 

๕๔



 

         -๗- 

        โครงสร้ำงส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ 
 

ปลัด  อบต. 

นักบรหิำรงำน  อบต. 

 

 

 

ส ำนักปลัด  อบต.  กองคลัง  กองช่ำง  ส่วนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 

๑. งานบริหารงานทั่วไป 

๒. งานนโยบายและแผน 

๓. งานกฎหมายและคดี 

๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

๒. ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

๓. งานรักษาความสะอาด 

๔. งานควบคุมโรค 

๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

๒. งานสังคมสงเคราะห์ 

๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

๑. งานการเงิน 

๒. งานบัญชี 

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

๑. งานก่อสร้าง 

๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

๓.งานประสานสาธารณูปโภค 

๑. งานบริหารการศกึษา 

๒. งานส่งเสริมการศกึษาศาสนา 

๓. งานกิจกรรมโรงเรียน 

 

                                                                                           -๗-



 

-๘- 
 

ส่วนที่ ๓  สรุปผลกำรพัฒนำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำในปีที่ผ่ำนมำ 
 

๓.๑  สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 

         ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ในการ

ด าเนนิงานน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและ

กิจกรรมในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีจ านวนมาก และมีรายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเป้าจัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดและมีน้อยมากไม่เพียงพอแก่การบริหารให้

เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี ท าให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนทุกโครงการ ซึ่งส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร  
 

         โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดต่อการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า (SWOT)  ดังนี ้

- จุดแข็ง 

     ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เองภายใต้กรอบกฎหมาย 

     ๒.  พืน้ที่เป็นที่ลุ่ม  สภาพดินมคีวามสมบูรณ์  

     ๓.  มีสถานศกึษาเปิดสอนจนถึงระดับขั้นพืน้ฐาน,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลและ 

                    รถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

     ๔.  เกษตรกรปลูกพืชทางเศรษฐกิจหลากหลายชนิด เช่น ข้าว ยางพารา ยาสูบ อ้อย พริก ถั่วเหลือง 

     ๕.  ประชาชนในต าบลไม่มีความขัดแย้งและมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

     ๖.  ประชาชนในต าบลมีการรักษาขนบธรรมเนยีมประเพณีและศลีธรรมอันดีงาม 
 

 - จุดอ่อน 

     ๑.  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลค่อนข้างนอ้ยท าให้ตอบสนองต่อความต้องการ 

                    ของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 

     ๒.  ขาดความรูค้วามเข้าใจในการเพิ่มคุณภาพ  เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร 

     ๓.  โครงสรา้งพื้นฐานด้านสาธาณูปโภคและสาธาณูปการ  ไม่เพียงพอ 

     ๔.  ขาดแหลง่น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

     ๕.  ยังไม่มแีหลง่ท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 

     ๖.  เกษตรไม่มีความรู้ความเข้าใจและขาดการวางแผนด้านการควบคุมการผลิต,รวมกลุ่ม,จัดตั้งสหกรณ์ 
 

                          / โอกาส... 

 

 



 

-๙- 

 
 

  - โอกำส 

     ๑.  เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่ออ าเภอคอนสาร – เกษตรสมบูรณ์-หนองบัวแดง ท าใหป้ระชาชน  

                    ในพืน้ที่มีโอกาสในการค้าขายประกอบอาชีพ 

               ๒.  การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอ าเภอ  

                    สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบล 

     ๓.  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตาม  

                     แผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 

     ๔.  จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ศาสนา และศลิปวัฒนธรรมที่ส าคัญ 

                     เช่น ทุ่งกระมัง  เขื่อนจุฬาภรณ์  และวัดป่าหว้ยกุ่ม  ซึ่งต าบลบ้านเป้าเป็นเส้นทางเดินทางผา่น 
 
 

  - ข้อจ ำกัด 

     ๑.  ราคาสนิค้าทางการเกษตรไม่แน่นอนขึน้อยู่กับการก าหนดราคาของพ่อคา้คนกลาง 

              ๒.  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 

                   บ้านเป้า 

              ๓.  ภาวะโลกร้อนท าใหส้ภาพอากาศแปรปรวนส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   / ๓.๒ การประเมนิผล... 

 

 

 

 

 

 



-๑๐- 

๓.๒   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

              จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 
 

ยทุธศาสตร ์

ปีที่  ๑  (๒๕๕๖) ปีที่  ๒  (๒๕๕๗) ปีที่  ๓  (๒๕๕๘) รวม 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

๑. การพฒันาดา้น

คุณภาพชวีติ 
๓๒ ๕,๑๕๙,๒๑๐ ๒๗ ๕,๐๔๔,๒๑๐ ๒๗ ๕,๐๔๔,๒๑๐ ๘๖ ๑๕,๒๔๗,๖๓๐ 

๒. การพฒันาดา้น

เศรษฐกจิ 
๕ ๑๙๕,๐๐๐ - - - - ๕ ๑๙๕,๐๐๐ 

๓. การพฒันาดา้น

โครงสรา้งพื้นฐาน 
๒๗ ๒,๒๑๓,๐๐๐ - - - - ๒๗ ๒,๒๑๓,๐๐๐ 

๔. การพฒันาดา้นแหลง่

น า้และสิง่แวดลอ้ม 
๗ ๖๗๐,๐๐๐ ๔ ๔๓๐,๐๐๐ ๓ ๓๘๐,๐๐๐ ๑๔ ๑,๔๘๐,๐๐๐ 

๕. การบรหิารจดัการ

บา้นเมอืงทีด่ ี
๑๑ ๑,๑๔๕,๐๐๐ ๕ ๑,๒๘๔,๐๐๐ ๕ ๖๐๔,๐๐๐ ๒๑ ๒,๙๔๙,๐๐๐ 

๖. การพฒันาตามแผน

กระจายอ านาจใหแ้ก่อปท. 

และนโยบายของรฐับาล 

๘ ๑,๑๔๕,๐๐๐ ๓ ๓๕,๐๐๐ ๓ ๓๕,๐๐๐ ๑๔ ๑,๒๑๕,๐๐๐ 

รวม ๙๐ ๑๐,๔๔๓,๒๑๐ ๓๙ ๖,๗๙๓,๒๑๐ ๓๘ ๖,๐๖๓,๒๑๐ ๑๖๗ ๒๓,๒๙๙,๖๓๐ 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่

ปรากฏตามแผนสามปี 

จ านวนโครงการที่ไดร้บั

อนุมตัใินขอ้บญัญตัฯิ 

ด าเนินการ

แลว้เสรจ็ 

ไม่ได ้

ด าเนินการ 

๑. การพฒันาดา้นคุณภาพชวีติ ๓๒ ๒๔ ๒๑ ๓ 

๒. การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ ๕ - - - 

๓. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ๒๗ ๒๑ ๑๗ ๔ 

๔. การพฒันาดา้นแหลง่น า้และสิ่งแวดลอ้ม ๗ - - - 

๕. การบรหิารจดัการบา้นเมอืงที่ดี ๑๑ ๔ ๔ - 

๖. การพฒันาตามแผนกระจายอ านาจ  

    ใหแ้ก่ อปท. และนโยบายของรฐับาล 
๘ ๓ ๓ - 

รวม ๙๐ ๕๒ ๔๕ ๗ 

                                        

/ โครงกำรที่... 



            -๑๑- 

โครงการที่ด าเนนิการในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ 
 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต)

 

ที่ โครงการ หมู่ที่ 
วงเงนิ

งบประมาณ 

วงเงนิใน

สญัญา 

วงเงนิ

เบกิจา่ย 

 

แหลง่งบประมาณ 
วนัที่ท า 

สญัญา 

วนัที่ตรวจ 

รบังาน 
ตวัช้ีวดั ยทุธศาสตร ์

๑ ก่อสรา้งถนน คสล.ทางเขา้หมู่บา้น ๑ ๑๒๓,๕๐๐ ๑๒๓,๕๐๐ 

สอบราคา 

๑๒๓,๕๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑๐ กย. ๕๖ ๓ ตค. ๕๖ ถนนกวา้ง ๕ ม. ยาว ๕๕ ม.หนา๐.๑๕ ม. หรือมี

พื้นทีค่อนกรตีไม่นอ้ยกว่า ๒๗๕ ตร.ม. 

โครงสรา้ง 

พื้นฐาน 

๒ ก่อสรา้งถนน คสล.ทางเขา้หมู่บา้น ๖ ๗๗,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๖๗,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑๙ สค. ๕๖ ๓๐ สค. ๕๖ ถนนกวา้ง ๓ ม. ยาว ๔๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ

มพีื้นทีค่อนกรตีไม่นอ้ยกว่า ๑๔๗ ตร.ม. 

โครงสรา้ง 

พื้นฐาน 

๓ ก่อสรา้งถนน คสล.ทางเขา้หมู่บา้น 

(นายสุดจา-นางสุนาง) 

๔ ๙๓,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๙๓,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๕ สค. ๕๖ ๒๖ สค. ๕๖ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ

มพีื้นทีค่อนกรตีไม่นอ้ยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. 

โครงสรา้ง 

พื้นฐาน 

๔ ก่อสรา้งถนน คสล.ทางเขา้หมู่บา้น 

(นายจนัทร-์นายปราณี) 

๔ ๙๓,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๙๓,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๕ สค. ๕๖ ๒๖ สค. ๕๖ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ

มพีื้นทีค่อนกรตีไม่นอ้ยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. 

โครงสรา้ง 

พื้นฐาน 

๕ ก่อสรา้งถนน คสล.ทางเขา้หมู่บา้น ๑๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๙๓,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑๔ สค. ๕๖ ๒๘ สค. ๕๖ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ

มพีื้นทีค่อนกรตีไม่นอ้ยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. 

โครงสรา้ง 

พื้นฐาน 

๖ ก่อสรา้งรางระบายน า้ คสล. ๑๒ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๕๐,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๖ สค. ๕๖ ๒๖ สค. ๕๖ รางระบายน า้ กวา้ง ๐.๕๐ม. ยาว ๓๕ ม. ลกึ ๐.๔๐ ม.  โครงสรา้ง 

พื้นฐาน 

๗ ลงหนิคลกุซ่อมแซมถนนลูกรงัภายใน

หมู่บา้น  

๔ ๗๒,๗๐๐ ๗๒,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๗๒,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑๔ สค. ๕๖ ๒๘ สค. ๕๖ ถนนกวา้ง ๓.๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 

ปรมิาตรหนิคลกุไม่นอ้ยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม. 

โครงสรา้ง 

พื้นฐาน 

๘ ลงหนิคลกุซ่อมแซมถนนลูกรงัภายใน

หมู่บา้น  

๘ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๓๐,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑๔ สค. ๕๖ ๒๘ สค. ๕๖ ถนนลงหนิคลุกหนาเฉลีย่ ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตร

หนิคลกุไม่นอ้ยกว่า ๗๓ ลบ.ม. 

โครงสรา้ง 

พื้นฐาน 

๙ หนิคลกุปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

ภายในหมู่บา้น 

๑๐ ๔๓,๕๐๐ ๔๓,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๔๓,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒๔ กค. ๕๖ ๙ สค. ๕๖ ถนนลงหนิคลกุ กวา้ง ๓ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา 

๐.๑๐ม. ปรมิาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม.  

โครงสรา้ง 

พื้นฐาน 

๑๐ หนิคลกุปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

ภายในหมู่บา้น 

๑๐ ๖๖,๕๐๐ ๖๖,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๖๖,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒๔ กค. ๕๖ ๙ สค. ๕๖ ถนนลงหินคลุก กวา้ง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม.  หนา 

๐.๑๐ ม.ปรมิาตรหนิคลกุไม่นอ้ยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม.  

โครงสรา้ง 

พื้นฐาน 

-๑๑- 



 
 

 

 

ที่ โครงการ หมู่ที่ 
วงเงนิ

งบประมาณ 

วงเงนิใน

สญัญา 

วงเงนิ

เบกิจา่ย 

 

แหลง่งบประมาณ 
วนัที่ท า 

สญัญา 

วนัที่ตรวจ 

รบังาน 
ตวัช้ีวดั ยทุธศาสตร ์

๑๑ ลงหินคลุกปรบัปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัภายในหมู่บา้น 

๑๑ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๕๐,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒๗ สค. ๕๖ ๑๘ กย. ๕๖ ถนนมปีรมิาตรหนิคลกุไม่นอ้ยกว่า ๑๒๑ ลบ.ม. โครงสรา้ง

พื้นฐาน 

๑๒ ลงหินคลุกปรบัปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัภายในหมู่บา้น 

๑๓ ๗๓,๐๐๐ ๗๓,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๗๓,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒๗ สค. ๕๖ ๑๘ กย. ๕๖ ถนนมปีรมิาตรหนิคลกุไม่นอ้ยกว่า ๑๗๖ ลบ.ม. โครงสรา้ง

พื้นฐาน 

๑๓ ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลงดนิลูกรงัเขา้

สู่พื้นทีก่ารเกษตร 

๕ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๕,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑๙ สค. ๕๖ ๑๖ ตค. ๕๖ ถนนกวา้งเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ลงดิน

ลูกรงัหนา ๐.๕๐ ม. ปริมาตรดนิลูกรงัไม่นอ้ยกว่า 

๘๗.๕๐ ลบ.ม. พรอ้มปรบัเกลีย่ใหเ้รยีบ 

โครงสรา้ง

พื้นฐาน 

๑๔ ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลงดนิลูกรงัเขา้

สู่พื้นทีก่ารเกษตร 

๕ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๑๕,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑๙ สค. ๕๖ ๑๖ ตค. ๕๖ ถนนกวา้งเฉลีย่ ๓ ม. ยาว ๒๖๐ ม. ลงดินลูกรงั

หนา ๐.๓๐ ม. ปริมาตรดนิลูกรงัไม่นอ้ยกว่า ๒๓๔ 

ลบ.ม. พรอ้มปรบัเกลีย่ใหเ้รยีบ 

โครงสรา้ง

พื้นฐาน 

๑๕ ปร ับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงัเขา้ สู่

พื้นทีเ่กษตร 

๕ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๕๐,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑๙ สค. ๕๖ ๕ กย. ๕๖ ถนนกวา้งเฉลีย่ ๕ ม. ยาว ๓๕๔ ม. หนา ๐.๒๐ 

ม. ปริมาตรดินลูกรงัไม่นอ้ยกว่า ๓๕๔ ลบ.ม. 

พรอ้มปรบัเกลีย่เรยีบ 

โครงสรา้ง

พื้นฐาน 

๑๖ ปร ับปรุงซ่อมแซมถนนเขา้ สู่พื้นที่

เกษตร 

๖ ๗๒,๗๐๐ ๒๖,๗๐๐ 

ตกลงราคา 

๒๖,๗๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒ กย. ๕๖ ๒๓ กย. ๕๖ ถนนกวา้งเฉลีย่ ๓.๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๒๐ 

ม. ปรมิาตรดนิลูกรงัไม่นอ้ยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม. และ

ลงหินคลุกขนาดถนนกวา้งเฉลีย่ ๓.๕๐ ม. ยาว 

๑๕๐ ม. ลงหนิคลุกผดิพื้นทางหนา ๐.๐๗ เมตร 

ปรมิาตรหนิคลกุไม่นอ้ยกว่า ๓๖.๗๕ ลบ.ม. 

โครงสรา้ง

พื้นฐาน 

๑๗ ถมดินปรบัปรุงพื้นทีบ่ริเวณศูนยก์าร

เรยีนรู ้

๖ ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๔๖,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒ กย. ๕๖ ๑๖ ตค. ๕๖ ถนนลงดินลูกรงัหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ตามพื้นที ่

๘๘๙ ตร.ม. ลงหินคลุกหนา ๔๔.๔๕ ลบ.ม. 

พรอ้มเกรดบดอดัแน่น 

โครงสรา้ง

พื้นฐาน 

 

ที่ โครงการ หมู่ที่ 
วงเงนิ

งบประมาณ 

วงเงนิใน

สญัญา 

วงเงนิ

เบกิจา่ย 

 

แหลง่งบประมาณ 
วนัที่ท า 

สญัญา 

วนัที่ตรวจ 

รบังาน 
ตวัช้ีวดั ยทุธศาสตร ์

๑๑ ลงหินคลุกปรบัปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัภายในหมู่บา้น 

๑๑ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๕๐,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒๗ สค. ๕๖ ๑๘ กย. ๕๖ ถนนมปีรมิาตรหนิคลกุไม่นอ้ยกว่า ๑๒๑ ลบ.ม. โครงสรา้ง

พื้นฐาน 

๑๒ ลงหินคลุกปรบัปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัภายในหมู่บา้น 

๑๓ ๗๓,๐๐๐ ๗๓,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๗๓,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒๗ สค. ๕๖ ๑๘ กย. ๕๖ ถนนมปีรมิาตรหนิคลกุไม่นอ้ยกว่า ๑๗๖ ลบ.ม. โครงสรา้ง

พื้นฐาน 

๑๓ ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลงดนิลูกรงัเขา้

สู่พื้นทีก่ารเกษตร 

๕ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๕,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑๙ สค. ๕๖ ๑๖ ตค. ๕๖ ถนนกวา้งเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ลงดิน

ลูกรงัหนา ๐.๕๐ ม. ปริมาตรดนิลูกรงัไม่นอ้ยกว่า 

๘๗.๕๐ ลบ.ม. พรอ้มปรบัเกลีย่ใหเ้รยีบ 

โครงสรา้ง

พื้นฐาน 

๑๔ ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลงดนิลูกรงัเขา้

สู่พื้นทีก่ารเกษตร 

๕ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๑๕,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑๙ สค. ๕๖ ๑๖ ตค. ๕๖ ถนนกวา้งเฉลีย่ ๓ ม. ยาว ๒๖๐ ม. ลงดินลูกรงั

หนา ๐.๓๐ ม. ปริมาตรดนิลูกรงัไม่นอ้ยกว่า ๒๓๔ 

ลบ.ม. พรอ้มปรบัเกลีย่ใหเ้รยีบ 

โครงสรา้ง

พื้นฐาน 

๑๕ ปร ับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงัเขา้ สู่

พื้นทีเ่กษตร 

๕ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๕๐,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑๙ สค. ๕๖ ๕ กย. ๕๖ ถนนกวา้งเฉลีย่ ๕ ม. ยาว ๓๕๔ ม. หนา ๐.๒๐ 

ม. ปริมาตรดินลูกรงัไม่นอ้ยกว่า ๓๕๔ ลบ.ม. 

พรอ้มปรบัเกลีย่เรยีบ 

โครงสรา้ง

พื้นฐาน 

๑๖ ปร ับปรุงซ่อมแซมถนนเขา้ สู่พื้นที่

เกษตร 

๖ ๗๒,๗๐๐ ๒๖,๗๐๐ 

ตกลงราคา 

๒๖,๗๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒ กย. ๕๖ ๒๓ กย. ๕๖ ถนนกวา้งเฉลีย่ ๓.๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๒๐ 

ม. ปรมิาตรดนิลูกรงัไม่นอ้ยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม. และ

ลงหินคลุกขนาดถนนกวา้งเฉลีย่ ๓.๕๐ ม. ยาว 

๑๕๐ ม. ลงหนิคลุกผดิพื้นทางหนา ๐.๐๗ เมตร 

ปรมิาตรหนิคลกุไม่นอ้ยกว่า ๓๖.๗๕ ลบ.ม. 

โครงสรา้ง

พื้นฐาน 

๑๗ ถมดินปรบัปรุงพื้นทีบ่ริเวณศูนยก์าร

เรยีนรู ้

๖ ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๔๖,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒ กย. ๕๖ ๑๖ ตค. ๕๖ ถนนลงดินลูกรงัหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ตามพื้นที ่

๘๘๙ ตร.ม. ลงหินคลุกหนา ๔๔.๔๕ ลบ.ม. 

พรอ้มเกรดบดอดัแน่น 

โครงสรา้ง

พื้นฐาน 

-๑๒- 

-๑๒- 



 

 

 

 

ที่ โครงการ หมู่ที่ 
วงเงนิ

งบประมาณ 

วงเงนิใน

สญัญา 

วงเงนิ

เบกิจา่ย 

 

แหลง่งบประมาณ 
วนัที่ท า 

สญัญา 

วนัที่ตรวจ 

รบังาน 
ตวัช้ีวดั ยทุธศาสตร ์

๑๘ จดังานวนัเดก็แห่งชาต ิ อบต. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๓๐,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๔ มค. ๕๖ ๑๑ มค. ๕๖ เด็กไดร้บัความรกั ความเอาใจใส่ จากครู 

ครอบครวั  และบุคคลรอบขา้ง พรอ้มไดร้บั

ความสนุกสนาน 

การพฒันา

คุณภาพชวีติ 

๑๙ จดังานพธิมีอบวุฒบิตัรแก่ผูส้  าเร็จ

การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ 

อบต. ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

 

๕,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒๖ มคี. ๕๖ ๒๘ มคี. ๕๖ เดก็มคีวามภาคภูมใิจเมือ่ส  าเร็จการศึกษา การพฒันา

คุณภาพชวีติ 

๒๐ จดักจิกรรมวนัส  าคญัต่างๆ ภายใน 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.บา้นเป้า 

อบต. ๑๐,๐๐๐ ๑,๓๘๐ 

ตกลงราคา 

๑,๓๘๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒๙ พค. ๕๖ ๔ มยิ. ๕๖ เด็กไดต้ระหนกั เขา้ใจ และเห็นความส าคญั

ของวนัส  าคญัต่างๆ 

การพฒันา

คุณภาพชวีติ 

๒๑ จา้งเหมารถเพือ่รบั-ส่งเดก็ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ อบต.บา้นเป้า 

อบต. ๓๒๒,๐๐๐ ๒๓๒,๓๐๐ 

ตกลงราคา 

๒๓๒,๓๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑ ตค. ๕๕ ๓๐ กย. ๕๖ เดก็ไดร้บัความสะดวกจากบรกิารรถรบั-ส่ง 

ผูป้กครองประหยดัค่าใชจ่้าย 

การพฒันา

คุณภาพชวีติ 

๒๒ จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ อบต.บา้นเป้า 

อบต. ๓๗๑,๒๘๐ ๒๖๖,๗๙๙ 

ตกลงราคา 

๒๖๖,๗๙๙ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑ ตค. ๕๕ ๓๐ กย. ๕๖ เดก็ไดบ้รโิภคอาหารกลางวนัครบ ๕ หมู่ 

ร่างกายแขง็แรง,ผูป้กครองประหยดัค่าใชจ่้าย 

การพฒันา

คุณภาพชวีติ 

๒๓ จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) อบต. ๔๑๔,๖๘๐ ๔๑๔,๖๘๐ 

วธิีกรณีพเิศษ 

๔๑๔,๖๘๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑ ตค. ๕๕ ๓๐ กย. ๕๖ เด็กร่างกายแข็งแรง,ผูป้กครองประหยดั

ค่าใชจ่้าย 

การพฒันา

คุณภาพชวีติ 

๒๔ จดังานประเพณีลอยกระทง อบต. ๖๐,๐๐๐ ๕๓,๒๐๐ 

ตกลงราคา 

๕๓,๒๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒๑ พย. ๕๖ ๒๗ พย. ๕๖ ประชาชนไดส้ืบทอด อนุรกัษ ์และสืบสาน

ประเพณีอนัดงีาม 

การพฒันา

คุณภาพชวีติ 

๒๕ ออกรา้นงานพระไกรสงิหนาท อ าเภอ ๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๒,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒๐ กพ. ๕๖ ๒๖ กพ. ๕๖ ประชาชนไดส้ืบทอด อนุรกัษ ์และสืบสาน

ประเพณีอนัดงีาม 

การพฒันา

คุณภาพชวีติ 

๒๖ จดังานประเพณีสงกรานต ์ อบต. ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๘๐,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๕ เมย. ๕๖ ๑๑ เมย. ๕๖ ประชาชนไดส้ืบทอด อนุรกัษ ์และสืบสาน

ประเพณีอนัดงีาม 

การพฒันา

คุณภาพชวีติ 

๒๗ จดังานประเพณีเขา้พรรษา อบต. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๑๐,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑๒ กค. ๕๖ ๑๔ กค. ๕๖ ประชาชนไดส้ืบทอด อนุรกัษ ์และสืบสาน

ประเพณีอนัดงีาม 

การพฒันา

คุณภาพชวีติ 

-๑๓- 

-๑๓- 



 

 

 

 

 

ที่ โครงการ หมู่ที่ 
วงเงนิ

งบประมาณ 

วงเงนิใน

สญัญา 

วงเงนิ

เบกิจา่ย 

 

แหลง่งบประมาณ 
วนัที่ท า 

สญัญา 

วนัที่ตรวจ 

รบังาน 
ตวัช้ีวดั ยทุธศาสตร ์

๒๘ จดังานประเพณีท าบญุต่างๆ ใน

หมู่บา้น (บญุเซยีงนอ้ย,บญุกฐนิ,บญุ

ปู่ ตา,บญุเบกิบา้น ฯลฯ 

อบต. ๓๕,๙๙๕ ๓๕,๙๙๕ 

ตกลงราคา 

๓๕,๙๙๕ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒๗ พค. ๕๖ ๙ พ.ย. ๕๖ ประชาชนไดส้ืบทอด อนุรกัษ ์และสืบสาน

ประเพณีอนัดงีาม 

การพฒันา

คุณภาพชวีติ 

๒๙ จดัซื้ออปุกรณก์ฬีาส  าหรบัหมู่บา้น

และศูนยก์ฬีา อบต.บา้นเป้า 

อบต. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๓๐,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒๖ มยิ. ๕๖ ๑๐ กค. ๕๖ ประชาชนเลน่กฬีา  ออกก าลงักาย มสุีขภาพ

ร่างกายแขง็แรง 

การพฒันา

คุณภาพชวีติ 

๓๐ จดัการแข่งขนักฬีา ตา้นยาเสพตดิ  

“อบต.บา้นเป้าเกมส”์ 

อบต. ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๖๐,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๑๖ ตค. ๕๖ ๒๒ ตค. ๕๖ ประชาชนเลน่กฬีา  ออกก าลงักาย มสุีขภาพ

ร่างกายแขง็แรง 

การพฒันา

คุณภาพชวีติ 

๓๑ จดัการแข่งขนักฬีาฟตุซอล  

“บงึแกง้คพั” 

อบต. ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

ตกลงราคา 

๔๐,๐๐๐ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒๕ มค. ๕๖ ๓๑ มค. ๕๖ ประชาชนเลน่กฬีา  ออกก าลงักาย มสุีขภาพ

ร่างกายแขง็แรง 

การพฒันา

คุณภาพชวีติ 

๓๒ ส่งทมีกฬีา อบต.บา้นเป้า เขา้ร่วม

แข่งขนักฬีาต่างๆ 

 ๔๐,๐๐๐ ๒๓,๘๑๖ 

ตกลงราคา 

๒๓,๘๑๖ ขอ้บญัญตั/ิ 

อดุหนุนท ัว่ไป 

๒๘ สค. ๕๖ ๒๖ ธค. ๕๖ บคุลากรมสุีขภาพร่างกายแขง็แรง การพฒันา

คุณภาพชวีติ 

-๑๔- 

-๑๔- 



 

      -๑๕- 

๓.๓   การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ ด าเนินการโดยการ

ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ซึ่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน

การด าเนนิการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ อบต.  เนื่องจากขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ  อบต. นั้น  

มาจากกระบวนการจัดท าเวทีประชาคมหรอืการระดมความคิดเห็นการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการ

ทีเ่กิดจากประชาชนอย่างแท้จริง ท าให้แผนพัฒนาสามปีของ อบต. มีประสิทธิผลในเชงิคุณภาพ 
 

ล าดับ 

ที่ 
โครงการ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑ พึงพอใจมาก 

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๔ พึงพอใจ 

๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  หมูท่ี่ ๕ พึงพอใจ 

๔ โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์การเรยีนรู้  หมู่ที่ ๖ พึงพอใจมาก 

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี่ ๘   พึงพอใจ 

๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี่ ๑๐  พึงพอใจมาก 

๗ โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  ๑๑ พึงพอใจมาก 

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑๒       พึงพอใจมาก 

๙ โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ ๑๓   พึงพอใจ 

๑๐ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พึงพอใจมาก 

๑๑ โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ  พึงพอใจมาก 

๑๒ โครงการประเพณีท าบุญต่างๆ เชน่ บุญกฐิน, บุญเซียงน้อย, บุญปู่ตา,  

บุญเบิกบ้าน ฯลฯ 

พึงพอใจมาก 

 ภาพรวม    พึงพอใจมาก 

 

/ ส่วนที่ ๔  ยุทธศาสตร.์.. 



 

-๑๖- 
 

ส่วนที่ ๔  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 

  วสิัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   
 

         - วิสัยทัศน์ 

        “เกษตรปลอดสารพษิ   คุณภาพชีวติดี   ประชาชนมีสุข   สูป่ระชาคมอาเซียน” 

       - พันธกิจ  

       ๑. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร  โดยเน้นเกษตรอินทรีย์ 

       ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดี   

       ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการศกึษา การกีฬา ศาสนา  ศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

       ๔. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       ๕. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี มีประสิทธิภาพ   

       ๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขดีความสามารถและรองรับการเจรญิเติบโตของต าบล   

       ๗. พัฒนาศักยภาพของประชากรในเขต อบต. ใหพ้ร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC 
 

  - เป้าประสงค์  

  ๑. เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น 

  ๒. ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง   

  ๓. เด็ก  เยาวชน และประชาชนในต าบลได้รับการศกึษา การกีฬาที่มคีุณภาพ  และศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม  

      และภูมปิัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสานใหค้งอยู่ตลอดไป 

  ๔. แหลง่ท่องเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริม  อนุรักษ์และฟื้นฟู 

  ๕. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสาร สามารถตรวจสอบการท างานของ อบต. ได้ 

       ๖. ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะต่างๆ   

 

       ๗. ประชากรมีความรู้  ความเข้าใจในผลกระทบจากการเข้าร่วมกลุ่มสูป่ระชาคมอาเซียน AEC 
 
 

Flag Ship ในการเสรมิสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าในอนาคต 

      ๑. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชวีิต 

      - พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มคีุณภาพและได้มาตรฐานของ สมศ.   

                - กิจกรรมด้านศาสนา เอกลักษณ์ ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์  

                   และสืบสานใหค้งอยู่ตลอดไป 

                - สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  ด าเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

                   มีคุณภาพชีวติที่ด ี  

           / ๒. ด้านการพัฒนา... 

 

 



 

-๑๗- 
 

       ๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

      - ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต เช่น  

                    ข้าว  พริก  ยาสูบ  ยางพารา  อ้อย   

      - สร ้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกร 

                  เกี่ยวกับวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมตลอดจนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 

      - จัดหาแหล่งน้ า  เพื่อให้เพียงพอต่อการเกษตร 
 

 

      ๓. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     - พัฒนาบึงแก้งให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่  สามารถบริหารจัดการน้ าทั้งอุปโภคและบริโภค 

        และเพื่อการเกษตร 

     - ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง  ทั้งภาคครัวเรือนและเกษตรกรรม 

     - เส้นทางคมนาคมทางเข้า/ ภายในหมูบ่้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทุกเส้นทาง 
 

      ๔. ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

     - พัฒนาบึงแก้งใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจ าต าบล  มีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็น 

        เอกลักษณ์ 

     - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยการมสี่วนร่วมของประชาชน 

        พืน้ที่ตลอดไป  
 

      ๕. การบรหิารจัดการองค์กร/ บ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล 

                  - การใหบ้ริการด้านงานราชการที่เดียวแบบเบ็ดเสร็จ 

                           - ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมมือกันพัฒนาการเมอืงและสังคม  เตรียมความพร้อม  

                              สู่ประชาคมอาเซียน AEC 

      - ชุมชนเข้มแข็ง  ห่างไกลยาเสพติด  ปัญหาความรุนแรง  ความเสียหายจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย   

         อาชญากรรมและสาธารณะภัยต่าง ๆ ลดน้อยลง   

                  - เจ้าหน้าที่  บุคลากร มีความรู้ความสามารถ  มีศักยภาพในการในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน 

       - มีความพร้อมสามารถสนองและปฏิบัติตามนโยบายตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.  

          และนโยบายของรัฐบาล   

       - พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับประชาชนทุกระดับ 

 

                  / ยุทธศาสตร.์.. 

 

 



 

-๑๘- 
 

- ยุทธศาสตร์     

 ยุทธศาสตรท์ี่   ๑ การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชวีิต 

 ยุทธศาสตรท์ี่   ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรท์ี่   ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตรท์ี่   ๔ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

    ยุทธศาสตรท์ี่   ๕ การบริหารจัดการองคก์ร/ บ้านเมืองที่ดแีละการพัฒนาตามแผนการกระจาย 

                                         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
 

-  แนวทางการพัฒนา     
 

      ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวติ 

๑.๑  แนวทางการพัฒนาและสง่เสริมการศกึษา 

๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม  จรยิธรรม  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

๑.๓ แนวทางการพัฒนา/ ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 

๑.๔ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 

๑.๕ แนวทางการพัฒนา/ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 
 

      ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  ๒.๑  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 ๒.๒  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน  กลุ่มอาชีพตลอดจนการท า 

                  การเกษตรของประชาชน 
 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๓.๑ แนวทางการก่อสร้าง/ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักและถนนเพื่อการเกษตร   

๓.๒ แนวทางการก่อสร้าง  ขุดลอกและปรับปรุงซ่อมแซม แหล่งน้ า  สะพานและวางท่อ/ รางระบายน้ า 

๓.๓ แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า  ตดิตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  โดยเฉพาะการขยาย 

       เขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

                  ๔.๑  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

              / ยุทธศาสตรท์ี่ ๕... 

 



 

-๑๙- 
 

                 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการองค์กร/ บ้านเมืองท่ีดแีละการพัฒนาตามแผนการกระจาย 

       อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล 

๕.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมสี่วนรว่มของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา 

                           การเมอืงและสังคม  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC           

๕.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 

            ๕.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการสง่เสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มขีีดความรู้   

                           ความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนาการให้บริการ 

             ๕.๔ แนวทางสง่เสริมวิธีการป้องกัน  เฝ้าระวัง บ าบัดผู้เสี่ยงกับการตดิยาเสพติดและการรักษา 

                           ชุมชนให้เข้มแข็ง 

๕.๕ แนวทางส่งเสริมพัฒนาและส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถป้องกันและ 

       แก้ปัญหาความรุนแรง  ความเสียหายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณะภัยต่างๆ 

๕.๖ แนวทางการพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. และนโยบายของรัฐบาล 

๕.๗ แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรของ อบต. และประชาชน  

       ทั่วไปทุกระดับ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           / แผนที่ยุทธศาสตร.์.. 



แบบ ยท.๐๒ 

 

-๒๐- 

-๒๐- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนท่ียุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

                               พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

 

วสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ 

๑. พฒันาศกัยภาพ

และขดีความสามารถ 

ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร 

โ ด ย เ น ้น เ ก ษ ต ร

อนิทรีย ์

 

“เกษตรปลอดสารพษิ   คุณภาพชีวติดี   ประชาชนมีสขุ   สูป่ระชาคมอาเซียน” 

 

เป้าประสงค ์

๒. พัฒนาคุณภาพ 

ชีวติและความเป็นอยู่ 

ของประชาชนให้ดี   

๓. ส่งเสริมและ

พัฒนาการศึกษา 

การกีฬา ศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

๔. พัฒนาศักยภาพ

ด้านการท่องเที่ยว  

และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๕. บริหารจัดการ 

บ้ า น เ มื อ ง ที่ ดี    

มีประสิทธิภาพ   

 

๖. พัฒนาโครงสร้าง  

พื้นฐานเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถและ

รองรับการเจริญ 

เติบโตของต าบล   

 

๗. พัฒนาศักยภาพ 

ของประชากรใน

เขต อบต. ให้พร้อม 

เ ข้ า สู่ ป ระช าคม

อาเซียน AEC 

 

๑.เกษตรกรมี

รายไดเ้พิ่มขึน้ 

๒. ประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ด ี

ครอบครวัอบอุ่น  

ชมุชนเขม้แขง็   

 

๓. เดก็ เยาวชน และ ประชาชนในต าบล 

ไดร้บัการศึกษา การกีฬา ที่มคีุณภาพ 

และศาสนา  ศิลปวฒันธรรม และภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละ

สบืสานใหค้งอยู่ตลอดไป 

 

๔. แหล่งท่องเที่ยว  

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มไดร้บั

การส่งเสริมอนุร ักษ์

และ ฟ้ืนฟู 

 

๕. เปิดโอกาสให ้

ปร ะช าชนเข า้ ถึ ง

ขอ้มูลข่าวสารสามารถ 

ตรวจสอบการท างาน 

ของ อบต. ได ้

 

๖. ก่อสรา้งพฒันาและ

ปรับปรุงโครงสรา้ง

พื้นฐานใหป้ระชาชน

ไ ด ้ร ั บ ก า ร บ ริ ก า ร

สาธารณะต่างๆ   

 

๗. ประชากรมคีวามรู ้ 

ความเขา้ใจในผลกระทบ 

จากการเขา้ร่วมกลุ่มสู่

ประชาคมอาเซยีน AEC 

 



แบบ ยท.๐๒ 

 

-๒๑- 

-๒๑- 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ 

การพฒันาการศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรมและคุณภาพชวีติ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๒ 

   การพฒันาเศรษฐกจิ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ 

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ 

การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและ

สิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ 

การบรหิารจดัการองคก์ร/ บา้นเมอืงทีด่แีละการ

พฒันาตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่และแนวนโยบายของรฐับาล 

 

 

 

ยทุธศาสตร ์

 

๑.๑ แนวทางการพฒันาและ

ส่งเสริมการศึกษา 

๑.๒ แนวทางการพฒันาดา้น

คุณธรรม จริยธรรม  วฒันธรรม 

และประเพณีทอ้งถิน่ 

๑.๓ แนวทางการพฒันาและ

ส่งเสริมดา้นสุขภาพและอนามยั 

๑.๔ แนวทางการพฒันาและ

ส่งเสริมสวสัดกิารชมุชน 

๑.๕ แนวทางการพฒันาและ

ส่งเสริมกฬีาและนนัทนาการ 

แนวทางการ

พฒันา 

๒.๑  แนวท างก ารพ ัฒนา

แหลง่น า้เพือ่การเกษตร 

๒.๒ แนวทางการพ ัฒนา

เสริมสร ้างและ เพิ่มท ักษะ

อาชีพของครวัเรือนและกลุ่ม

อาชีพตลอดจนการท าการ 

เกษตรของประชาชน 

๓.๑ แนวทางการก่อสรา้งและปรบัปรุง              

ซ่อมแซมถนนสายหลกัและถนน

เพือ่การเกษตร   

๓.๒ แนวทางการก่อสรา้ง  ขดุลอก

และปรับปรุงซ่อมแซม แหล่งน ้า    

สะพานและวางท่อ/รางระบายน า้  

๓.๓ แนวทางการพฒันาขยายเขต

ไฟ ฟ้ า  ติ ดต ั้ง แ ล ะ ซ่ อมแซม    

ไฟฟ้าสาธารณะโดยเฉพาะการ

ขยายเขตไฟฟ้าเขา้ สู่พื้ นที่การ 

เกษตร 

 

๔.๑ แนวทางการพฒันาแหลง่ 

     ท่องเที่ยวและสิง่แวดลอ้ม 

 

            ๕.๑ แนวทางการพฒันาส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและ 

            องคก์รทกุภาคส่วนในการพฒันาการเมอืงและสงัคมเตรียมความ 

              พรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน AEC 

  ๕.       ๕.๒ แนวทางการพฒันาดา้นการบริหารจดัการภายในองคก์ร 

            ๕.๓ แนวทางการพฒันาดา้นการส่งเสริมการเพิม่ศกัยภาพของ  

            บคุลากรและองคก์รใหม้ขีดีความสามารถในการปฏบิตังิานและ 

            พฒันาการใหบ้ริการ 

            ๕.๔ แนวทางส่งเสริมอตัราการป้องกนั เฝ้าระวงั บ าบดัผูเ้สี่ยงกบั 

             การตดิยาเสพตดิและการรกัษาชมุชนใหเ้ขม้แขง็ 

            ๕.๕ แนวทางส่งเสริมพฒันาและส่งเสริมระบบความปลอดภยั   

            ในชวีติและทรพัยส์นิใหส้ามารถป้องกนัและแกป้ญัหาความรุนแรง                     

            ความเสยีหายจากอบุตัเิหต ุ อบุตัภิยั  อาชญากรรม และ 

            สาธารณะภยัต่าง ๆ 

            ๕.๖ แนวทางการพฒันาตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท.                

            และนโยบายของรฐับาล 

            ๕.๗ แนวทางการพฒันาองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน 

            ใหก้บับคุลากรของ อบต. และประชาชนท ัว่ไปทกุระดบั 

 

     แผนที่ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นเป้า พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

 



 

๒๒ 

 

 รายละเอยีดโครงการพฒันาแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเป้า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จงัหวดัชยัภมูิ 
 

      - ยทุธศาสตรจ์งัหวดั :  

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ พฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

      - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น : 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑  การพฒันาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๒  การพฒันาคณุภาพชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชนใหเ้ขม้แข็งและย ัง่ยนื 

 

      ยทุธศาสตรท์ี่ ๑  การพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและคุณภาพชีวติ 

              ๑.๑ แนวทางการพฒันาและสง่เสรมิการศึกษา 
 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาติ เพือ่เป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กและ

เยาวชนไดม้โีอกาสแสดง

ความสามารถดา้นต่างๆ 

-เด็กศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เขต 

อบต.บา้นเป้า 

-เดก็ในเขตพื้นที่ อบต.บา้นเป้า 

 

๓๐,๐๐๐ 

อบต. 

๓๐,๐๐๐ 

อบต. 

๓๐,๐๐๐ 

อบต. 

๙๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครัง้ เดก็และเยาวชนไดม้โีอกาสร่วม

กิจกรรมในวนัเดก็แห่งชาติ ได ้

แสดงความสามารถในดา้นต่างๆ 

ส่วน

การศึกษาฯ 

 

๒ โครงการจดังานพธิมีอบวุฒบิตัรแก่

ผูส้  าเร็จการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

อบต.บา้นเป้า 

เพือ่เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจ

พรอ้มท ัง้ร่วมชื่นชมยินดกีบันกัเรียน

ที่ส  าเร็จการศึกษา 

 

เดก็ที่ส  าเร็จการศึกษาจาก

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.

บา้นเป้า 

๑๐,๐๐๐ 

อบต. 

๑๐,๐๐๐ 

อบต. 

๑๐,๐๐๐ 

อบต. 

๓๐,๐๐๐ 

 

ปีละ ๑ ครัง้ เดก็ไดต้ระหนกัและเหน็

ความส าคญัของการศึกษา 

ส่วน

การศึกษาฯ 

 

๓ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมและปรบั

ภมูทิศันภ์ายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

อบต.บา้นเป้า 

เพือ่ปรบัปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ใหม้คีวามม ัน่คง แขง็แรง 

และปลอดภยั 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต. 

บา้นเป้า 

๕๐,๐๐๐ 

อบต.  

๕๐,๐๐๐ 

อบต.  

๕๐,๐๐๐ 

อบต.  

๑๕๐,๐๐๐ ศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็

อบต.บา้นเป้า 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสีภาพ -

แวดลอ้มภายในและภายนอกที่ดี

สรา้งบรรยากาศที่เอื้อต่อการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่วน

การศึกษาฯ 

 

ผ. ๐๑ 



 

๒๓ 

 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๔ โครงการจดักิจกรรมวนัส าคญัภายใน

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.บา้นเป้า เช่น 

วนัไหวค้รู, ปฐมนิเทศ, วนัแม่, วนัพ่อ 

เพือ่ใหผู้ป้กครอง,เดก็, และครู  

มสี่วนร่วมในกิจกรรมวนัส าคญั

ต่างๆ  

ผูป้กครอง,เดก็, และครู  ๑๐,๐๐๐ 

อบต. 

๑๐,๐๐๐ 

อบต. 

๑๐,๐๐๐ 

อบต. 

๓๐,๐๐๐ 

 

ปีละ ๕ 

กิจกรรม 

ผูป้กครอง,เดก็, และครู  

มสี่วนร่วมในกิจกรรมวนัส าคญั

ต่างๆ 

ส่วน

การศึกษาฯ 

 

๕ โครงการก่อสรา้งอาคารเรียนศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ อบต.บา้นเป้า 

เพือ่ใชเ้ป็นอาคารเรียนหลงัใหม่

รองรบัเดก็ที่จะเพิม่ขึ้นในอนาคต 

 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

อบต.บา้นเป้า 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

อบต.  

  ๕๐๐,๐๐๐ ศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็

อบต.บา้นเป้า 

เดก็และครูไดใ้ชอ้าคารเรียนใน 

การเรียน การสอน 

ส่วน

การศึกษาฯ 

 

๖ โครงการจา้งเหมารถรบั-ส่งเดก็ ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ อบต.บา้นเป้า 

เพือ่ใหเ้ดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

อบต.บา้นเป้ามรีถรบั-ส่ง ที่

ปลอดภยัไดม้าตรฐาน และเป็นการ

แบ่งเบาภาระผูป้กครอง 

เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

อบต.บา้นเป้า 

๓๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

๙๐๐,๐๐๐ 

 

ศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็

อบต.บา้นเป้า 

เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.

บา้นเป้า มรีถรบั-ส่งที่ปลอดภยั

ไดม้าตรฐานและเป็นการแบ่งเบา

ภาระผูป้กครอง 

ส่วน

การศึกษาฯ 

 

๗ โครงการจา้งเหมาประกอบอาหาร

กลางวนัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.บา้นเป้า 

เพือ่ใหเ้ดก็มอีาหารกลางวนั

รบัประทาน 

เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

อบต.บา้นเป้า 

๕๖๐,๐๐๐ 

อบต.  

- - ๕๖๐,๐๐๐ 

 

ศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็

อบต.บา้นเป้า 

เดก็มสุีขภาพร่างกายสมบูรณ์

แขง็แรง 

ส่วน

การศึกษาฯ 

 

๘ โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) เพือ่ใหเ้ดก็มอีาหารเสริม (นม)ดื่ม -ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.

บา้นเป้า 

-ร.ร.บา้นพรมหว้ยข่าวทิยา 

-ร.ร.บา้นโนนชาด 

๔๒๐,๐๐๐ 

อบต.  

- - ๔๒๐,๐๐๐ 

 

-๑ ศูนยฯ์ 

-๒ โรงเรยีน 

เดก็มสุีขภาพร่างกายสมบูรณ์

แขง็แรง 

ส่วน

การศึกษาฯ 

 

๙ อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั

สถานศึกษาในเขตพื้นที่ อบต.บา้นเป้า 

เพือ่ใหเ้ดก็มอีาหารกลางวนั

รบัประทาน 

-ร.ร.บา้นพรมหว้ยข่าวทิยา 

-ร.ร.บา้นโนนชาด 

๔๑๓,๐๐๐ 

อบต.  

 

- - ๔๑๓,๐๐๐ ๒ โรงเรียน เดก็มสุีขภาพร่างกายสมบูรณ์

แขง็แรง 

ส่วน

การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 



 

๒๔ 

 

๑.๒  แนวทางการพฒันาดา้นคุณธรรม  จรยิธรรม  วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ 
 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง เพือ่อนุรกัษว์ฒันธรรมประเพณี

ลอยกระทงใหค้งอยู่ตลอดไป  

ประชาชนทุกหมูบ่า้นใน

เขตพื้นที่ อบต.บา้นเป้า 

๔๐,๐๐๐ 

อบต. 

๔๐,๐๐๐ 

อบต. 

๔๐,๐๐๐ 

อบต. 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

ปีละ ๑ ครัง้ ประเพณีลอยกระทงไดร้บัการ

อนุรกัษค์งอยู่ตลอดไป 

ส่วน

การศึกษาฯ 

ม. ๕,๖ 

๒ โครงการจดังานประเพณีสงกรานต ์ เพือ่อนุรกัษว์ฒันธรรมประเพณี

สงกรานตใ์หค้งอยู่ตลอดไป  

ประชาชนทุกหมูบ่า้นใน

เขตพื้นที่ อบต.บา้นเป้า 

๖๐,๐๐๐ 

อบต. 

๖๐,๐๐๐ 

อบต. 

๖๐,๐๐๐ 

อบต. 

๑๘๐,๐๐๐ 

 

ปีละ ๑ ครัง้ ประเพณีสงกรานตไ์ดร้บัการ

อนุรกัษค์งอยู่ตลอดไป 

ส่วน

การศึกษาฯ 

ม. ๕,๖ 

๓ โครงการจดังานประเพณีเขา้พรรษา เพือ่อนุรกัษว์ฒันธรรมประเพณี 

เขา้พรรษาใหค้งอยู่ตลอดไป  

วดัและสถานปฏบิตัิธรรม

ในเขตพื้นที่ อบต.บา้นเป้า 

๑๐,๐๐๐ 

อบต. 

๑๐,๐๐๐ 

อบต. 

๑๐,๐๐๐ 

อบต. 

๓๐,๐๐๐ 

 

ปีละ ๑ ครัง้ ประเพณีเขา้พรรษาไดร้บัการ

อนุรกัษค์งอยู่ตลอดไป 

ส่วน

การศึกษาฯ 

ม. ๕,๖ 

 

      

๑.๓ แนวทางการพฒันา  สง่เสรมิดา้นสุขภาพและอนามยั 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑. โครงการช่วยเหลอืผูต้ิดเชื้อเอดส ์ เพือ่ช่วยเหลอืเบี้ยยงัชพีใหผู้ต้ิดเชื้อ

เอดสส์ามารถใชช้วีติในสงัคมได ้

อย่างมคีวามสุข 

ผูต้ิดเชื้อเอดสใ์นเขต อบต.

บา้นเป้า 

๗๒,๐๐๐ 

อบต. 

๗๒,๐๐๐ 

อบต. 

๗๒,๐๐๐ 

อบต. 

๒๑๖,๐๐๐ 

 

เดอืนละครัง้ ผูต้ิดเชื้อเอดสส์ามารถใชช้วีติใน

สงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 

ส านกัปลดั ม.๑๑ 

๒ โครงการควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ เพือ่ควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ

เช่น โรคพษิสุนขับา้, โรคไขเ้ลอืดออก, 

โรคไขฉ่ี้หนู, โรคปากเทา้เป่ือยใน

เดก็เลก็ ฯลฯ 

ประชาชน เดก็เลก็ และ

สตัวเ์ลี้ยงทุกหมูบ่า้นใน

เขตพื้นที่ อบต.บา้นเป้า 

๙๐,๐๐๐ 

อบต. 

๙๐,๐๐๐ 

อบต. 

๙๐,๐๐๐ 

อบต. 

๒๗๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบ่า้น ประชาชน เดก็เลก็ และสตัว ์

เลี้ยง  ไมป่่วยเป็นโรคติดต่อ 

 

ส านกัปลดั ม.๓,๕,๖ 

๓ สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

ทอ้งถิน่ 

เพือ่ส่งเสริมกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพใหเ้ขม้แขง็มากขึ้น 

 

ส านกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ 

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครัง้ กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

เขม้แขง็มากขึ้น 

ส านกัปลดั  



 

๒๕ 

 

     

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๔ โครงการจดัซื้อเครื่องพ่นเคม ีก าจดั 

ยุงลาย 

เพือ่สนบัสนุน รพ.สต.บา้นเป้า

ด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรค

ไขเ้ลอืดออก 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นเป้า 

๗๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๗๐,๐๐๐ 

 

เครื่องพ่นเคม ี๑

เครื่อง 

ผูเ้ป็นโรคไขเ้ลอืดออกลดลง ส านกัปลดั  

๕ โครงการหมูบ่า้น/ โรงเรียนสิง่แวดลอ้มดี 

ไมม่พีาหนะน าโรค 

 

เพื่อสนบัสนุน รพ.สต.บา้นเป้าจดั

สุขาภบิาลสิ่งแวดลอ้มที่ถูกสุขลกัษณะ 

ใหเ้อื้อต่อการด ารงชพีของประชาชน

ในชุมชนและในโรงเรียนในเขตพื้นที่ 

รบัผดิชอบของ อบต. 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นเป้า, ๖ หมูบ่า้น, 

๒ โรงเรียน 

๔๐,๐๐๐ 

อบต. 

๔๐,๐๐๐ 

อบต. 

๔๐,๐๐๐ 

อบต. 

๑๒๐,๐๐๐ รพ.สต.บา้นเป้า, 

๖ หมูบ่า้น,  

๒ โรงเรียน 

ประชาชนในชมุชนและโรงเรียน

ในเขตมสุีขาภบิาลสิง่แวดลอ้มที่

ถกูสุขลกัษณะ 

ส านกัปลดั  

๖ โครงการพฒันาศกัยภาพ อสม. เพือ่สนบัสนุน รพ.สต.บา้นเป้า ใน

การจดัประชมุแลกเปลีย่นเรียนรูใ้น

การด าเนินงานดา้นสาธารณสุขของ

แต่ละหมูบ่า้น   

อสม.  จ านวน  ๕๐ คน ๑๕,๐๐๐ 

อบต. 

๑๕,๐๐๐ 

อบต. 

๑๕,๐๐๐ 

อบต. 

๔๕,๐๐๐ ปีละ ๓ ครัง้ อสม. ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ในการด าเนินงานและพฒันา

ดา้นสาธารณสุขของแต่ละ

หมูบ่า้นดขีึ้น 

ส านกัปลดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖ 

 

 

๑.๔ แนวทางการพฒันาและสง่เสรมิสวสัดิการชมุชน 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการบรรเทาผูป้ระสบภยัหนาว เพือ่บรรเทาความเดอืนรอ้นของ

ผูป้ระสบภยัหนาว 

ผูป้ระสบภยัหนาวในเขต

พื้นที่ อบต.บา้นเป้า 

๒๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

 

 

- 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

ปีละ ๑ ครัง้ ผูป้ระสบภยัหนาวไดร้บั

เครื่องนุ่งห่มกนัหนาว 

 

 

ส านกัปลดั 
ม.๑๑ 

๒ โครงการจดัตัง้กองทุนสวสัดกิารชุมชน สรา้งกองทุนสวสัดกิารชุมชน หมูบ่า้นในเขตพื้นที่

รบัผดิชอบ อบต.บา้นเป้า 

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

 

- - ๕๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบ่า้น ประชาชนมกีองทุนสวสัดกิาร

ชมุชน 

 

 

ส านกัปลดั 
ม.๓,๕,๖,๑๑ 

๓ โครงการป้องกนัความรุนแรงกบัเดก็ 

สตรีและบุคคลในครอบครวั 

เพือ่เป็นป้องกนัความรุนแรงกบัเดก็ 

สตรีและบุคคลในครอบครวั 

หมูบ่า้นในเขตพื้นที่

รบัผดิชอบ อบต.บา้นเป้า 

๓๐,๐๐๐ 

อบต. 

๓๐,๐๐๐ 

อบต. 

๓๐,๐๐๐ 

อบต. 

๙๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบ่า้น เดก็ สตรีและบุคคลในครอบครวั

มคีวามปลอดภยั และความสุข 

 

 

 

 

ส านกัปลดั 
 

๔ โครงการช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสและผู ้

ไรท้ี่พึง่พงิ 

เพือ่ช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสและผูไ้ร ้

ที่พึง่พงิในดา้นต่างๆ ที่อยู่อ านาจ

หนา้ที่ของ อบต. 

หมูบ่า้นในเขตพื้นที่

รบัผดิชอบ อบต.บา้นเป้า 

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ผูด้อ้ยโอกาส 

และผูไ้รท้ี่

พึง่พงิ 

๑๐ หมูบ่า้น 

ผูด้อ้ยโอกาสและผูไ้รท้ี่พึง่พงิ

ไดร้บัการช่วยเหลอืดา้นต่างๆ 

 

ส านกัปลดั 

กองช่าง 

ม.๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๗ 

 

 

             ๑.๕ แนวทางการพฒันาสง่เสรมิกฬีาและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมพฒันาการเดก็เลก็  

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  อบต. บา้นเป้า  

เพือ่ใหเ้ดก็ไดอ้อกก าลงักายเพือ่

สุขภาพ 

 

เดก็ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

อบต.บา้นเป้า 

๑๐,๐๐๐ 

อบต. 

๑๐,๐๐๐ 

อบต. 

๑๐,๐๐๐ 

อบต. 

๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครัง้ เดก็มสุีขภาพร่างกายที่สมบูรณ ์

แขง็แรง 

ส่วน

การศึกษาฯ 

 

๒ โครงการจดัซื้ออปุกรณก์ีฬาส าหรบั

หมูบ่า้นและศูนยก์ีฬา อบต.บา้นเป้า 

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลงักายและ

การเลน่กีฬาของเดก็ เยาวชนและ

ประชาชน 

 

หมูบ่า้นในเขตพื้นที่

รบัผดิชอบ อบต.บา้นเป้า 

๓๐,๐๐๐ 

อบต. 

- ๓๐,๐๐๐ 

อบต. 

๖๐,๐๐๐ 

 

๖ หมูบ่า้น ประชาชนมสุีขภาพร่างกายที่

สมบูรณแ์ละแขง็แรง 

ส่วน

การศึกษาฯ 

 

๓ โครงการจดัการแข่งขนักีฬา อบต.บา้นเป้า 

ตา้นยาเสพติด “อบต.บา้นเป้าเกมส”์ 

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลงักายและ

แข่งขนักีฬา 

เดก็ เยาวชน และประชาชน 

ในเขต อบต. บา้นเป้า 

 

๔๐,๐๐๐ 

อบต. 

๔๐,๐๐๐ 

อบต. 

๔๐,๐๐๐ 

อบต. 

๑๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครัง้ ประชาชนมสุีขภาพร่างกายที่

สมบูรณแ์ขง็แรง 

ส่วน

การศึกษาฯ 

ม.๕ 

๔ โครงการส่งทมีกีฬา อบต. เขา้ร่วมแขง่ขนั 

เช่น  ภนูกแซว, ทอ้งถิน่สมัพนัธ ์

เพื่อส่งเสริมการออกก าลงักายและ

การเล่นกีฬาของบุคลากรภายใน 

อบต.บา้นเป้า 

 

บุคลากรใน อบต.บา้นเป้า ๓๐,๐๐๐ 

อบต. 

๓๐,๐๐๐ 

อบต. 

๓๐,๐๐๐ 

อบต. 

๙๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครัง้ บุคลากร อบต.บา้นเป้า มสุีขภาพ

ร่างกายที่สมบูรณแ์ขง็แรง 

ส่วน

การศึกษา 

 

๕ โครงการจดัการแข่งขนักีฬาทอ้งถิ่น

สมัพนัธ ์ (เจา้ภาพ) 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลงักายและ

การเล่นกีฬาของบุคลากรและเป็น

การเชื่อมความสมัพ ันธ์ระหว่าง

หน่วยงานภายในเขต อ.เกษตรสมบูรณ ์

เจา้หนา้ที่ทุกหน่วยงาน

ภายในเขต อ.เกษตร

สมบูรณ์ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

อบต. 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๑๓ 

หน่วยงาน 

บุ คล ากรมี สุ ขภาพร่ างกายที่

สมบู รณ์แข็งแรงและมีคว าม 

สมัพนัธอ์นัดีระหว่างหน่วยงาน

ภายในเขต อ.เกษตรสมบูรณ ์

ส่วน

การศึกษา 
 

 

 
 

  

 



 

๒๘ 

 

      - ยทุธศาสตรจ์งัหวดั :  

              ยุทธศาสตรท์ี ่๑  พฒันาขดีความสามารถในการผลติการจดัการสนิคา้และบรกิารสรา้งมลูค่าเพิม่ 

                                       อย่างมปีระสทิธภิาพและย ัง่ยนื 

      - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น : 

    ยุทธศาสตรท์ี ่๓  การพฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถดา้นการเกษตร 
 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๒ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 

                  ๒.๑  แนวทางการพฒันาแหลง่น ้า  เพือ่การเกษตร 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการปรบัปรุงระบบส่งน า้เพือ่การ 

เกษตร  

เพือ่ปรบัปรุงระบบส่งน า้ใหส้ามารถ

ใชง้านไดด้ ี 

หนองบุ่งไขนุ่น  บา้นพรม 

ม.๔ กวา้ง ๒.๐๐เมตร ยาว 

๗๔ เมตร พรอ้มประตูปิด

เปิดน า้ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

ประชาชน/ เกษตรกรไดใ้ชน้ า้

เพือ่การเกษตรจากระบบส่งน า้

หนองบุ่งไขนุ่น   

กองช่าง ม.๔ 

    

 

 

 

 

 



 

๒๙ 

 

 

๒.๒  แนวทางการพฒันาเสรมิสรา้งและเพิม่ทกัษะอาชีพของครวัเรอืนและกลุ่มอาชีพ 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุม่

อาชพีต่างๆ 

เพื่ อพ ัฒนาคว ามสามา รถ เพิ่ ม

ประสทิธภิาพในการประกอบอาชพี 

กลุม่เกษตรกรในเขต 

อบต. บา้นเป้า 

๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

ปีละ ๒ ครัง้ ประชาชนไดร้บัความรูแ้ละ

สามารถพฒันาผลผลติทาง

การเกษตร 
 

ส านกัปลดั ม.๓,๖ 

๒ โครงการออกรา้นแสดงผลติภณัฑข์อง

กลุม่แมบ่า้นในงานพระไกรสงิหนาท 

เพื่อจ าหน่ายและแสดงผลิตภณัฑ์

ของกลุม่แมบ่า้น สรา้งความสามคัคี

และเกิดรายได ้

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ๕,๐๐๐ 

อบต. 

๕,๐๐๐ 

อบต. 

๕,๐๐๐ 

อบต. 

๑๕,๐๐๐ ปีละ ๑ ครัง้ กลุม่แมบ่า้นเกิดความสามคัคี

และมรีายได ้

ส านกัปลดั  

๓ โครงการจดัตัง้ศูนยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกิจ 

พอเพยีง   

เพื่อใหป้ระชาชนไดศึ้กษาและใช ้

เป็นศูนยก์ลางการเรียนรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพยีง   

อบต.บา้นเป้า ๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

 

๓๐๐,๐๐๐ ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

ประชาชนไดศึ้กษาและใชเ้ป็น

ศูนยก์ลางการเรียนรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพยีง   

ส านกัปลดั ม.๔ 

๔ โครงการประกวดหนา้บา้น  น่ามอง เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนปรบัปรุง

พฒันาภูมทิศันห์นา้บา้นและภายใน

หมู่บา้นใหส้วยงาม เป็นระเบียบ  

น่าอยู่  น่ามอง 

 

  ม.๔  บา้นพรม ๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

 

- - ๕๐,๐๐๐ 

 

ปีละ ๑ ครัง้ ภูมิท ัศน์หนา้บ า้นและภายใน

หมู่บ า้นสวยงาม เป็นระเบียบ   

น่าอยู่  น่ามอง 

 

ส านกัปลดั ม.๔ 

๕ โครงการส่งเสริมเมลด็พนัธพ์ชืชนิดต่าง  ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกพืช 

ส าหรบับริโภคและจ าหน่ายเพิ่มรายได ้

ใหป้ระชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนในเขต  

อบต.บา้นเป้า 

๒๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

๖๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครัง้ ประชาชนในพื้นที่ไดบ้ริโภคพชื 

ผกั และมรีายไดเ้พิ่มจากการ

จ าหน่ายผลผลติปลูกไว ้

 

ส านกัปลดั ม.๓ 

 

 



 

๓๐ 

 

      - ยทุธศาสตรจ์งัหวดั :  

             ยุทธศาสตรท์ี ่๔ พฒันาสงัคมและคุณภาพชีวติ  ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

      - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น : 

   ยุทธศาสตรท์ี ่๖  การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและ 

                      การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซยีน 

       ยทุธศาสตรท์ี่ ๓  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

           ๓.๑ แนวทางการกอ่สรา้งและปรบัปรุงซ่อมแซมถนนสายหลกัและถนนเพือ่การเกษตร     

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ภายใน

หมูบ่า้น  

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใชใ้น

การคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว  

 

หมูท่ี่ ๑ ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ 

เมตร  ย า ว  ๔๐  เ มตร 

คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ย

กว่ า ๒๐๐ ตารางเมตร 

จากทางหลวง๒๓๖๖ ถงึที่

นายบุญมา   กูเ้ขยีว 

๙๒,๐๐๐ 

อบต. 

  ๙๒,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๑ 

๒ โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ภายใน

หมูบ่า้น  

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใชใ้น

การคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว  

 

หมู่ ที่  ๔   ข น า ด ก ว ้า ง 

๔.๐๐ เมตรยาว ๕๐ เมตร 

คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ย

กว่า  ๒๐๐ ตารางเมตร 

จากบา้นนายสวาท ดอกเขม็ 

ถงึบา้นนายเปลี่ยน  ทอง

คนทา 

๙๔,๐๐๐ 

อบต. 

  ๙๔,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๔ 



 

๓๑ 

 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๓ โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ภายใน

หมูบ่า้น  

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใชใ้น

การคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว  

 

หมู่ ที่  ๔   ข น า ด ก ว ้า ง 

๔.๐๐ เมตรยาว ๕๐ เมตร 

คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ย

กว่า  ๒๐๐ ตารางเมตร 

จากบา้นนางศรี สุพรรณ 

ลอืหาญ ถงึ บา้นนางตุนาง 

ลอืหาญ 

๙๔,๐๐๐ 

อบต. 

  ๙๔,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๔ 

๔ โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ภายใน

หมูบ่า้น  

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใชใ้น

การคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว  

 

หมู่ ที่  ๔   ข น า ด ก ว ้า ง 

๔.๐๐ เมตรยาว ๕๐ เมตร 

คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ย

กว่า  ๒๐๐ ตารางเมตร

จ า ก บ ้า น น า ง บุ ญก อ ง 

ก าจ ัดภ ัย ถึง  บ า้นนาย

ปราณี พรมรงั 

๙๔,๐๐๐ 

อบต. 

  ๙๔,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๔ 

๕ โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ภายใน

หมูบ่า้น  

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใชใ้น

การคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว  

 

หมู่ ที่  ๔   ข น า ด ก ว ้า ง 

๔.๐๐ เมตรยาว ๕๐ เมตร 

คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ย

กว่า  ๒๐๐ ตารางเมตร

จากบา้นนายปราณี พรม

รงั ถึง ที่นายบวัลา แสง

ขามป้อม 

๙๔,๐๐๐ 

อบต. 

  ๙๔,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๔ 

 

 



 

๓๒ 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๖ โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ภายใน

หมูบ่า้น  

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใชใ้น

การคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว  

 

หมู่ที่  ๕ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ 

เมตร ยาว ๕๐ เมตร คอนกรีต 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่

ค อ น ก รี ต ไ ม่ น ้อ ย ก ว่ า 

๒๐๐ ตารางเมตร บริเวณ

ถนนสายโนนสงัข ์วงัมว่ง 

๙๔,๐๐๐ 

อบต. 

  ๙๔,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๕ 

๗ โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ภายใน

หมูบ่า้น  

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใชใ้น

การคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว  

 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐

เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 

คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ย

กว่ า  ๔๐๐ ตารางเมตร 

จากทางหลวง2366 ถึง 

คลองชลประทาน 

๑๘๘,๐๐๐ 

อบต. 

  ๑๘๘,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๘ 

๘ โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ภายใน

หมูบ่า้น  

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใชใ้น

การคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว  

 

หมู่ที่ ๘  แยกบา้นนายเอก 

กวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๖๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต

ไม่นอ้ยกว่า ๒๔๐ ตาราง

เมตร 

๑๒๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๑๒๐,๐๐๐ 

 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง แผน๓ปี๕๗ 

ระบุไวปี้๕๘ 

๙ โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ภายใน

หมูบ่า้น  

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใชใ้น

การคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว  

 

หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ 

เมตร ยาว ๕๐ เมตร คอนกรีต 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่

ค อ น ก รี ต ไ ม่ น ้อ ย ก ว่ า 

๒๐๐ ตารางเมตร จากที่

นายบวัศรี สวยโสภา ถึง 

ที่นายกานต ์

๙๔,๐๐๐ 

อบต. 

  ๙๔,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๑๐ 



 

๓๓ 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑๐ โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ภายใน

หมูบ่า้น  

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใชใ้น

การคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว  

 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ 

เมตร ยาว ๕๐ เมตร คอนกรีต 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่

ค อ น ก รี ต ไ ม่ น ้อ ย ก ว่ า 

๒๐๐ ตารางเมตร จากบา้น

นายสมาน ถึงบ า้นนาย

เชี่ยวชาญ 

๙๔,๐๐๐ 

อบต. 

  ๙๔,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๑๑ 

๑๑ โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ภายใน

หมูบ่า้น  

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใชใ้น

การคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว  

 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ 

เมตร ยาว ๕๐ เมตร คอนกรีต 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรื อ

พื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 

๒๐๐ ตารางเมตร จาก

บา้นนางสงขาย ถึงบ า้น

นายทม ราชญา 

๙๔,๐๐๐ 

อบต. 

  ๙๔,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๑๑ 

๑๒ โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ภายใน

หมูบ่า้น  

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใชใ้น

การคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว  

 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ 

เมตร ยาว ๕๐ เมตร คอนกรีต 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรื อ

พื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 

๒๐๐ ตารางเมตร บริเวณ

ทางเขา้หมูบ่า้น 

๙๔,๐๐๐ 

อบต. 

  ๙๔,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๑๒ 

๑๓ โครงการก่อสรา้งลานคอนกรีตเสริม

เหลก็ภายในบริเวณเมรุบา้นหว้ยข่า  

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก 

ในการท าพธิีฌาปาณกิจ  

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกวา้ง ๒๕ 

เมตร ยาว ๒๕ ม. คอนกรีต 

หนา ๐.๑๒ เมตร หรือพื้น

คอนกรีต(หกั พท.เมรุแลว้)

ไมน่อ้ยกว่า ๕๙๑  ตร.ม.  

๒๒๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๒๒๐,๐๐๐ ลานคอนกรีต  

๑ แห่ง 

ประชาชนไดร้บัความสะดวก ใน

การท าพธิฌีาปาณกิจ  

กองช่าง ม.๑๒ 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
น ามาจาก 



 

๓๔ 

 

 (ผลผลติของโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) (KPI) ไดร้บั รบัผิดชอบ แผนชุมชน 

๑๔ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

ภายในหมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมู่ที่ ๑ ภายในหมู่บา้น ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๐๐ 

เมตร ยาว ๙๖ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย่ ๐.๑๐ 

เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า ๒๘.๘๐ ลบ.ม 

พรอ้ม ปรบัเกลีย่เรียบ จุดด าเนินการ ทางเขา้บา้น

นายพงษศ์กัดิ์ กูเ้ขยีว 

๑๔,๖๐๐ 

อบต. 

  ๑๔,๖๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๑ 

๑๕ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

ภายในหมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมู่ที่ ๑ รอบบึงแกง้ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๔๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย่ ๐.๐๕ เมตร 

ปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม พรอ้ม

เกรดบดอดัแน่น 

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๕๐,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๑ 

๑๖ โครงการลงหนิคลุกภายในหมูบ่า้น  เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ 

เมตร  ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร หิน

คลุกไม่นอ้ยกว่า ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร จากบา้น

นายส าเร็จ ธรรมกุล-หนองแสบง   
 

๑๒๑,๐๐๐ 

อบต. 

  ๑๒๑,๐๐๐ ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง แผน๓ปี๕๗ 

ระบุไวปี้๕๘ 

 

๑๗ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร 

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมู่ที่ ๓  ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว 

๓๐๐ เมตร ลงลูกร ังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐เมตร 

ปริมาตรดินลูกรงั ๑๕๐ ลบ.ม และลงหินคลุก

หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๓๗.๕ 

ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอดัแน่น จุดด าเนินการจุด   

ทางหลวง๒๓๖๖ถงึที่นาเกษตรกรบา้นทกิ 

๓๔,๐๐๐ 

อบต. 

  ๓๔,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๓ 

๑๘ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

ภายในหมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมู่ที่  ๔  ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว 

๑๕๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 

ปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า ๔๕ ลบ.ม พรอ้ม

เกรดบดอดัแน่น จุดด าเนินการ จากที่นางเขม็มา 

กลา้สู ้ถงึ การประปาส่วนภมูภิาค 

๒๖,๐๐๐ 

อบต. 

  ๒๖,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๔ 

 

 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
น ามาจาก 



 

๓๕ 

 

 (ผลผลติของโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) (KPI) ไดร้บั รบัผิดชอบ แผนชุมชน 

๑๙ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

ภายในหมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมูท่ี่ ๔ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ 

เมตร ลงหนิคลุกหนาเฉลีย่ ๐.๐๕ เมตร ปริมาตร

หินคลุกไม่นอ้ยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม จุดด าเนินการ 

จากหนองสงัข ์ถงึ เมรุ 
 

๗๑,๐๐๐ 

อบต. 

  ๗๑,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๔ 

๒๐ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

ภายในหมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ 

เมตร   ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  

ปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่ า ๑๒ ลบ.ม จุด

ด าเนินการ จากบา้นนางบุญเพ็ง นามวิจิตร ถึง 

บา้นนางสมจดั สุหญา้นาง 
 

๖,๐๐๐ 

อบต. 

  ๖,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๔ 

๒๑ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

ภายในหมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมูท่ี่ ๔ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตร ลงหนิคลุกหนาเฉลีย่ ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหนิ

คลุกไม่นอ้ยกว่า ๓๐ ลบ.ม จุดด าเนินการ จาก

บา้นนายประหยดั ลาภไพศาล ถงึบา้นนายวฑิูรย ์

เกื้อหนุน 

๑๕,๐๐๐ 

อบต. 

  ๑๕,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๔ 

๒๒ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร 

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

ในเขตต ำบลบ้ำนหัน ถนนกว้ำงเฉลี่ย ๓.๐๐

เมตร  ยำว ๑,๑๔๐ เมตร ลงหินคลุกหนำ

เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ปริมำตรหินคลุกไม่น้อย

กว่ำ ๑๗๑ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น      

จุดด ำเนินกำรจำกสะพำนข้ำมล ำน  ำพรมถึงที่

นำเกษตรกรบ้ำนพรม 

๙๙,๐๐๐ 

อบต. 

  ๙๙,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๔ 

๒๓ โครงการลงหนิคลุกปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนลูกรงัเขา้สู่พื้นที่การเกษตร  

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ 

เมตร ลงหนิคลุกหนาเฉลีย่ ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร

หนิคลุกหนาไมน่อ้ยกว่า  ๑๐๘ ลบ.ม พรอ้มเกรด

บดอดัแน่น จากที่นายปราณี  พรมรงั ถงึประปา 
 

๖๓,๐๐๐ 

อบต. 

  ๖๓,๐๐๐ 

 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๔ 

 

 



 

๓๖ 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๒๔ โครงการลงหนิคลุกปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนลูกรงัเขา้สู่พื้นที่การเกษตร  

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมู่ที่ ๖ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ 

เมตร ลงหนิคลุกหนาเฉลีย่ ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร

หินคลุก ๑๕๐ ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอดัแน่น จุด

ด าเนินการสายทางหลวง๒๓๖๖ ถงึที่นายประสาน 
 

 

๘๗,๐๐๐ 

อบต. 

  ๘๗,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๖ 

๒๕ โครงการลงหนิคลุกปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนลูกรงัเขา้สู่พื้นที่การเกษตร   

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมูท่ี่ ๖ กวา้งเฉลีย่๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 

ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหิน

คลุกไม่นอ้ยกว่ า  ๗๕ ลบ.ม จุดด า เนินการ    

สาย ทางหลวง๒๓๖๖ ถงึที่   นางทองยศ คนัทา 
 

 

๔๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๔๐,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๖ 

๒๖ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

ภายในหมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมูท่ี่ ๘ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ 

เมตร ลงหนิคลุกหนาเฉลีย่ ๐.๐๕ เมตร ปริมาตร

หินคลุกไม่นอ้ยกว่า ๑๒๒.๕ ลบ.ม พรอ้มเกรด

บดอดัแน่น จากทางหลวง๒๓๖๖ ถึงคลอง

ชลประทาน 

 

๗๑,๐๐๐ 

อบต. 

  ๗๑,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๘ 

๒๗ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว 

๓๓๐ เมตร ลงดินลูกรงัหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร 

ปริมาตรลูกรงัไมน่อ้ยกว่า ๓๔๖.๕๐ ลบ.ม พรอ้ม

เกรดบดอดัแน่น จุดด าเนินการจากที่นายเที่ยง   

ลาภเงนิ  ถงึที่ นายสมนึก 

 

๔๕,๐๐๐ 

อบต. 

  ๔๕,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง แผน๓ปี๕๗ 

ระบุไวปี้ ๕๘ 

และระบุใน

แผนชุมชน 

ปี ๕๘ 
 

 

 

 

 



 

๓๗ 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม 
วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๒๘ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมูท่ี่ ๑๑  ทุกเสน้ทาง ๑๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๑๕๐,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๑๑ 

๒๙ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมู่ที่ ๑๒  ขนาดกวา้งเฉลี่ย 

๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร 

ลงดินลูกรงัหนาเฉลีย่ ๐.๓๐ เมตร  

ปริ ม าตร ลูกร ัง ไม่น ้อยกว่ า 

๑๕๖ ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอดั

แน่น  สายวดัป่าบา้นหว้ยข่า 

๒๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๒๐,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๑๒ 

๓๐ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  
 

หมูท่ี่ ๑๒  ทุกเสน้ทาง ๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๑๐๐,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๑๒ 

๓๑ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

หมู่ที่  ๑๓  ขนาดกวา้งเฉลี่ย 

๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 

ลงดินลูกร ังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ 

เมตร  ปริมาตรดนิลูกรงัไม่นอ้ย

กว่ า ๓๑๕ ลบ.ม พรอ้มปรับ 

เกลีย่เรียบสายหนองหญา้ปลอ้ง 

๒๔,๐๐๐ 

อบต. 

  ๒๔,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๑๓ 

๓๒ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  
 

หมู่ที่ ๑๔  เสน้บา้นเป้า-บา้น

กุดกวา้ง 

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๕๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๑๒ 

 

 

 



 

๓๘ 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม 
วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๓๓ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  
 

ทุกหมูบ่า้น ๒๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๒๐๐,๐๐๐ 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ทุกหมูบ่า้น 

๓๔ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

หมู่ที่  ๑๓  ขนาดกวา้งเฉลี่ย 

๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร 

ลงหินคลุกหนา ๐.๕๐ เมตร  

ปริมาตรดินลูกรงัไม่นอ้ยกว่า 

๑๔๖ ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอนั

แน่น  จากเสน้หนองแสบงถึง

บา้นโนนสงัข ์

๘๕,๐๐๐ 

อบต. 

  ๘๕,๐๐๐ 

 

 

ถนน ๑ สาย ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน

การคมนาคม  

 

กองช่าง ม.๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๙ 

 

   ๓.๒  แนวทางการกอ่สรา้ง  ขุดลอกและปรบัปรุงซ่อมแซมแหลง่น ้ า สะพาน  และวางท่อ/ รางระบายน ้า 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม 
วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการก่อสรา้งคนัคอนกรีตเสริม

เหลก็กนัน า้ลน้  

เพือ่เป็นคนัใชก้นัและชะลอน า้

ลน้ช่วงฤดูฝน 

หมูท่ี่ ๓ ขนาดยาว ๙.๐๐ เมตร สูง 

๒.๐๐ เมตร บริเวณเหมอืงสาธารณะ 

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๕๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

ในช่วงฤดูฝนน า้

ชะลอการไหลไมเ่ขา้

ท่วมพื้นที่การเกษตร

ของประชาชน 

กองช่าง ม.๓ 

๒ โครงการซ่อมแซมประตูระบายน า้ เพือ่ซ่อมแซมประตูระบายน า้

ใหใ้ชง้านได ้

บา้นทกิ  หมูท่ี่ ๓ ๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๕๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

ประตูระบายน า้ใหใ้ช ้

งานได ้

กองช่าง ม.๓ 

๓ โครงการก่อสรา้งรางระบายน า้ ค.ส.ล.

ภายในหมูบ่า้น 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบาย

ไดท้นัที 

หมู่ที่ ๔  หนา้วดัฝัง่บา้นนายเวยีง 

กวา้ง ๐.๕๐ เมตร  ความลกึ ๐.๔๐ 

เมตร   

ยาว ๑๑๐ เมตร 

๑๖๘,๐๐๐ 

อบต. 

- - ๑๖๘,๐๐๐ รางระบาย

น า้ ๑ สาย 

น า้ไมท่่วมขงัและ

ระบายไดท้นัที 

กองช่าง แผน๓ปี๕๗ 

ระบุไวปี้๕๘ 

และระบุไว ้

ในแผนชุมชน 

ม.๔ 

๔ โครงการก่อสรา้งรางระบายน า้ ค.ส.ล.

ภายในหมูบ่า้น 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบาย

ไดท้นัที 

หมู่ที่ ๑๒  ภายในหมูบ่า้น  กวา้ง 

๐.๕๐ เมตร ความลกึ ๐.๔๐ เมตร  ยาว 

๑๐๐เมตร 

๑๕๓,๐๐๐ 

อบต. 

 - ๑๕๓,๐๐๐ 

 

รางระบาย

น า้ ๑ สาย 

น า้ไมท่่วมขงัและ

ระบายไดท้นัที 

กองช่าง แผน๓ปี ๕๗ 

ระบุไวปี้ ๕๘ 

๕ โครงการขดุลอกปรบัปรุงระบบระบาย

น า้รอบบงึแกง้ ฝงัท่อ หนึ่งจดุ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบาย

ไดท้นัที 

บงึแกง้  บา้นพรม หมูท่ี่ ๔ ๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

น า้ไมท่่วมขงัและ

ระบายไดท้นัที 

กองช่าง ม.๔ 

๖ โครงการวางท่อระบายน า้ภายใน

หมูบ่า้น 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบาย

ไดท้นัที 

บา้นโนนสงัข ์หมูท่ี่ ๕ ๑๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

น า้ไมท่่วมขงัและ

ระบายไดท้นัที 

กองช่าง ม.๕ 

           



 

๔๐ 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๗ โครงการขยายเขตน า้ประปาส่วน

ภมูภิาคเขา้หมูบ่า้น 

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี

ระบบน า้ประปาใชท้ ัง้อุปโภค

และบริโภค 

บา้นเป้า  หมู ่ที่ ๘ ๑๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๑๕๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

หมู่บ า้นมีระบบน ้า 

ประปา ประชาชนใช ้

ท ัง้อปุโภคและบริโภค 

กองช่าง ม.๘ 

๘ โครงการขยายเขตน า้ประปาส่วน

ภมูภิาคเขา้หมูบ่า้น 

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี

ระบบน า้ประปาใชท้ ัง้อุปโภค

และบริโภค 

บา้นโนนโก  หมู ่ที่ ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๑๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

หมู่บ า้นมีระบบน ้า 

ประปา ประชาชนใช ้

ท ัง้อปุโภคและบริโภค 

กองช่าง ม.๑๐ 

๙ โครงการปรบัปรุงระบบน า้ประปา

หมูบ่า้น 

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี

ระบบน า้ประปาใชท้ ัง้อุปโภค

และบริโภค 

บา้นโนนชาด  หมู ่ที่ ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๑๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

หมู่บ า้นมีระบบน ้า 

ประปา ประชาชนใช ้

ท ัง้อปุโภคและบริโภค 

กองช่าง ม.๑๑ 

๑๐ โครงการซ่อมแซมฝายกกัเก็บน า้ล  าน า้

พรม 

เพือ่ใหฝ้ายล  าน า้พรมสามารถ

กกัเก็บน า้ไดด้ปีระชาชนมนี า้

อปุโภคและบริโภค 

ฝายล  าน า้พรม ๒๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๒๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

ประชาชนพื้นที่มนี า้

อปุโภคและบริโภค 

กองช่าง ม.๑๒ 

๑๑ โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลภายใน

หมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนในหมูบ่า้นมนี า้

บาดาลใชท้ ัง้อปุโภคและบริโภค 

ภายในหมูบ่า้น บา้นโนนโก หมูท่ี่ ๑๐

จ านวน 2 บ่อ 

๗๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๗๐,๐๐๐ 

 

บอ่บาดาล 

จ านวน ๒บ่อ 

ประชาชนในหมู่บา้น

มีน ้า บ าด าล ใช ้ท ั้ง

อปุโภคและบริโภค 

 

กองช่าง ม.๑๐ 

๑๒ โครงการถมดินลูกรงัปรบัพื้นที่บริเวณ

ป่าชา้บา้นทกิ  

เพือ่เป็นการปรบัพื้นที่ใหม้ี

ความเหมาะสม  มรีะดบั

เท่ากนั 

หมูท่ี่ ๓ กวา้ง ๓๙ เมตร ยาว ๕๐ 

เมตร ลงลูกรงัหนาเฉลีย่ ๐.๒๐ เมตร 

ปริมาตรดนิลูกรงัไมน่อ้ยกว่า ๓๙๐ 

ลบ. 

๓๒,๐๐๐ 

อบต. 

  ๓๒,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

พื้ นที่ ป่ าช า้บ า้นทิก  

มีความเหมาะสมมี

ระดบัเท่ากนั 

กองช่าง ม.๓ 

 

 



 

๔๑ 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑๓ โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค ์ เพือ่ปรบัปรุงที่ท  าการกองทุนหมูบ่า้นให ้

เป็นสดัส่วน   

ศาลาเอนกประสงค ์

บา้นทกิ  หมูท่ี่ ๓ 

๔๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๔๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

ที่ท  าการกองทุนหมูบ่า้นให ้

เป็นสดัส่วน   

กองช่าง ม.๓ 

๑๔ โครงการก่อสรา้งร ัว้ลวดหนามบริเวณ

ที่พกัสงฆบ์า้นทกิ 

เพื่อจดัพื้นที่และวางผงัถูกตอ้งและ

ไม่ใหเ้กิดความเลื่อมล  า้ในการอา้ง

สทิธิ์ของพื้นที่ 

หมู่ที่ ๓  บริเวณที่พกัสงฆ์

บา้นทกิ 

๕๐,๐๐๐

อบต. 

 - ๕๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๘๐% 

วดัมพีื้นที่และวางผงัถูกตอ้ง

และไม่เกิดความเลื่อมล  า้ 

ในการอา้งสทิธิ์ของพื้นที่ 

กองช่าง แผน๓ปี ๕๗

ระบุไวปี้ ๕๘ 

และระบุไว ้

ในแผน

ชมุชน ม.๓ 

๑๕ โครงการก่อสรา้งร ัว้คอนกรีตเสริมเหลก็  เพื่อจดัพื้นที่และวางผงัถูกตอ้งและ

ไม่ใหเ้กิดความเลื่อมล  า้ในการอา้ง

สทิธิ์ของพื้นที่ 

หมู่ที่ ๖  บริเวณศาลากลาง 

บา้น 

๕๐,๐๐๐

อบต. 

 - ๕๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๘๐% 

ศาลากลางบา้นมพีื้นที่และ

วางผงัถูกตอ้งและไม่เกิด

ความเลื่อมล  า้ ในการอา้ง

สทิธิ์ของพื้นที่ 

กองช่าง ม.๖ 

๑๖ โครงการลอ้มรัว้ที่สาธารณะหนองหญา้

ปลอ้ง 

เพื่อจดัพื้นที่และวางผงัถูกตอ้งและ

ไม่ใหเ้กิดความเลื่อมล  า้ในการอา้ง

สทิธิ์ของพื้นที่ 

หมู่ ที่  ๑๓  ที่ส าธารณะ

หนองหญา้ปลอ้ง 

  ๑๐๐,๐๐๐

อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๘๐% 

ศาลากลางบา้นมพีื้นที่และ

วางผงัถูกตอ้งและไม่เกิด

ความเลื่อมล  า้ ในการอา้ง

สทิธิ์ของพื้นที่ 

กองช่าง ม.๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๒ 

 

๓.๓  แนวทางการพฒันาขยายเขตไฟฟ้า ติดต ัง้และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะโดยเฉพาะการขยายเขตไฟฟ้าเขา้สูพ่ื้นที่การเกษตร 
 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่ภายใน

หมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง 

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

 

หมูท่ี่ ๑ ภายในหมูบ่า้น  ๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๕๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

ประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างไวใ้ช ้

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุและ

อบุตัิภยั มคีวามปลอดภยัในชีวติ

และทรพัยส์นิ  

กองช่าง ม.๑ 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่ภายใน

หมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง 

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

หมูท่ี่ ๔  จากบา้น 

นางบุญกอง ก าจดัภยั ถงึ

บา้นนายพจน ์

๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๑๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

ประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างไวใ้ช ้

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุและ

อบุตัิภยั มคีวามปลอดภยัในชีวติ

และทรพัยส์นิ  

กองช่าง ม.๔ 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่ภายใน

หมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง 

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

หมูท่ี่ ๕  ทางไปวดับา้น

โนนสงัข ์

๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๑๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

ประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างไวใ้ช ้

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุและ

อบุตัิภยั มคีวามปลอดภยัในชีวติ

และทรพัยส์นิ  

กองช่าง ม.๕ 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่ภายใน

หมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง 

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

หมูท่ี่ ๖ ซอยบา้นนายสมสนัต ์

ฤาหาญ 

๖๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๖๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

ประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างไวใ้ช ้

ป้องกันการเกิดอุบ ัติ เหตุและ

อบุตัิภยั มคีวามปลอดภยัในชีวติ

และทรพัยส์นิ  

กองช่าง ม.๖ 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่ภายใน

หมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง 

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

หมูท่ี่ ๑๐  ภายในหมูบ่า้น ๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๕๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

ประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างไวใ้ช ้

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุและ

อบุตัิภยั มคีวามปลอดภยัในชีวติ

และทรพัยส์นิ  

กองช่าง ม.๑๐ 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่ภายใน

หมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง 

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

หมูท่ี่ ๑๑ คุม้โนนสวรรค ์  ๔๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๔๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

ประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างไวใ้ช ้

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุและ

อบุตัิภยั มคีวามปลอดภยัในชีวติ

และทรพัยส์นิ  

กองช่าง ม.๑๑ 



 

๔๓ 

 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เขา้สู่

พื้นที่การเกษตร 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง 

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

 

หมูท่ี่ ๓ ขยายเขตไฟฟ้า

แรงต า่เขา้สู่พื้นที่

การเกษตร  

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๕๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

 

ประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างไวใ้ช ้

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุและ

อบุตัิภยั มคีวามปลอดภยัในชีวติ

และทรพัยส์นิ  

 

กองช่าง ม.๓ 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เขา้สู่

พื้นที่การเกษตร 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง 

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

 

หมูท่ี่ ๕ ขยายเขตไฟฟ้า

แรงต า่เขา้สู่พื้นที่

การเกษตร  

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๕๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

 

ประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างไวใ้ช ้

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุและ

อบุตัิภยั มคีวามปลอดภยัในชีวติ

และทรพัยส์นิ  

 

กองช่าง ม.๕ 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เขา้สู่

พื้นที่การเกษตร 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง 

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

 

หมูท่ี่ ๑๑  ๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๑๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

 

ประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างไวใ้ช ้

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุและ

อบุตัิภยั มคีวามปลอดภยัในชีวติ

และทรพัยส์นิ  

 

กองช่าง ม.๑๑ 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่ภายใน

หมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง 

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

จดุบา้นผูใ้หญ่บา้นถงึบา้น

นายสวา  คงเมอืง 

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๕๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

ประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างไวใ้ช ้

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุและ

อบุตัิภยั มคีวามปลอดภยัในชีวติ

และทรพัยส์นิ  

กองช่าง ม.๑๒ 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่ภายใน

หมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง 

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

จดุบา้นหญา้นาง-โนนสงัข ์

และจดุหญา้นาง-ดอนหนั 

๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๑๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

ประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างไวใ้ช ้

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุและ

อบุตัิภยั มคีวามปลอดภยัในชีวติ

และทรพัยส์นิ  

กองช่าง ม.๑๓ 

 

 



 

๔๔ 

 

      - ยทุธศาสตรจ์งัหวดั :  

             ยุทธศาสตรท์ี ่๓ บรหิารจดัการทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แบบมสี่วนร่วมอย่างย ัง่ยนื 

      - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น : 

       ยุทธศาสตรท์ี ่๗  การจดัการทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แบบมสี่วนร่วมและย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวและสิง่แวดลอ้ม 

 

             ๔.๑  แนวทางการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวและสิง่แวดลอ้ม     

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณ

ทางเขา้หมูบ่า้น 

เพือ่ใหบ้ริเวณทางเขา้หมูบ่า้น 

มภีมูทิศันท์ี่สวยงาม 

 

บริเวณทางเขา้หมูบ่า้น 

หมูท่ี่ ๑๑ 

๒๐,๐๐๐ 

อบต. 

 - ๒๐,๐๐๐ ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

บริเวณทางเขา้หมูบ่า้นมภีมูทิศัน์

ที่สวยงาม 

กองช่าง แผน๓ปี 

๕๗ ระบุไว ้

ปี ๕๘ 

๒ โครงการพฒันาและปรบัปรุงสถานที่

ท่องเที่ยว  ”บงึแกง้” 

เพื่อปร ับป รุงบึงแก ้ง เ ป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติประจ าต าบล

บา้นเป้า 

 

บงึแกง้   ๒๐,๐๐๐  

อบต. 

๒๐,๐๐๐  

อบต. 

๒๐,๐๐๐  

อบต. 

๖๐,๐๐๐ ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

บงึแกง้เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชงิ

ธรรมชาติประจ าต าบลบา้นเป้า 

ส านกัปลดั/

กองช่าง 

 

๓ โครงการปรบัปรุงภูมทิศันภ์ายใน อบต.

บา้นเป้า 

เพือ่ใหภู้มทิศันภ์ายใน อบต.บา้นเป้า  

มคีวามสวยงาม 

 

อบต.บา้นเป้า ๑๐๐,๐๐๐

อบต. 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ภมูทิศัน์

ภายใน อบต. 

สวยงามขึ้น 

๕๐%  

ภมูทิศันภ์ายใน อบต.บา้นเป้า  

มคีวามสวยงาม 

กองช่าง  

 

 

 



 

๔๕ 

 

      - ยทุธศาสตรจ์งัหวดั :  

             ยุทธศาสตรท์ี ่๔  พฒันาสงัคมและคุณภาพ ชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

      - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น : 

       ยุทธศาสตรท์ี ่๘   การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่มีปีระสทิธภิาพ  

 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๕  การบรหิารจดัการองคก์ร/ บา้นเมอืงที่ดีและการพฒันาตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นและแนวนโยบายของรฐับาล 

           ๕.๑ แนวทางการพฒันาสง่เสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชนและองคก์รทุกภาคสว่นในการพฒันาการเมืองและสงัคมเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน AEC 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการบูรณาการจดัท าแผนชมุชน

และแผนพฒันาสามปี  

เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหห้มูบ่า้น

เกิดกระบวนการเรียนรูร่้วมกนัแสดง

ความคิดเหน็และมสี่วนร่วมในการ

พฒันาทอ้งถิน่ 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 

อบต.บา้นเป้า 

๒๐,๐๐๐ 

อบต  

๒๐,๐๐๐ 

อบต  

๒๐,๐๐๐ 

อบต  

๖๐,๐๐๐ จ านวน 

๒๐๐ คน  

ประชาชนไดแ้สดงความคิดเหน็

และมสี่วนร่วมในการพฒันา

ทอ้งถิน่สามารถจดัท าแผนชมุชน

ไดอ้ย่างถกูตอ้งมคีุณภาพ 

ส านกัปลดั ม.๓,๕,๖ 

๒ โครงการจดักิจกรรม/ อบรมใหค้วามรู ้

ต่างๆ กบัประชาชน เช่น  ความรูเ้กี่ยวกบั

ประชาธิปไตย, ดา้นกฎหมาย,พรบ.

ขอ้มูลข่ าวสาร ,  รณรงค์ประหย ัด

พลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทน, 

ความรูเ้กี่ยวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดค้วามรู ้ ความ

เขา้ใจและเหน็ความส าคญัในการ

เขา้มามสี่วนร่วมเกิดความสามคัคี

ในการพฒันาทอ้งถิ่น 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 

อบต.บา้นเป้า 

๑๕,๐๐๐ 

อบต  

๑๕,๐๐๐ 

อบต  

๑๕,๐๐๐ 

อบต  

๔๕,๐๐๐ จ านวน ๑๐ 

หมูบ่า้น  

ประชาชนไดร้บัความรู ้ความ

เขา้ใจและมสี่วนร่วมเกิดความ

สามคัคี 

ส านกัปลดั ม.๓,๔,๕,๑๑ 

 

 

 

 



 

๔๖ 

 

          ๕.๒  แนวทางการพฒันาดา้นการบรหิารจดัการภายในองคก์ร 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี เพือ่เพิม่การปฏบิตัิงานดา้นแผนที่

ภาษรีวดเร็วและแมน่ย าขึ้น 

ทุกหมูบ่า้นในเขตพื้นที่

รบัผดิชอบของ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๒๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

การปฏบิตัิงานดา้นแผนที่ภาษี

รวดเร็วและแมน่ย าขึ้น 

กองคลงั ม.๑๑ 

๒ โครงการปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิงานของ

ปลดั อบต.  

เพือ่ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิงานของ

ปลดั อบต. ใหม้คีวามเหมาะสม

และเป็นสดัส่วน 

หอ้งส านกัปลดั ๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

หอ้งท างาน 

ใหม ่ 

ปลดั อบต.  

หอ้งปฏบิตัิงานของปลดั อบต. 

เป็นสดัส่วน 

  

๓ โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์

ตัง้โตะ๊  จ านวน ๑ เครื่อง  

เพือ่ไวใ้ชป้ฏบิตัิงาน ส านกัปลดั ๒๕,๐๐๐ 

อบต. 

- - ๒๕,๐๐๐ 

 

จ านวน     

๑  เครื่อง 

ส านกัปลดัมเีครื่องคอมพวิเตอร์

ใชใ้นการปฏบิตัิงาน 

 

ส านกัปลดั  

๔ โครงการจดัซื้อครุภณัฑส์  านกังาน เช่น 

แท่นกลา่วรายงาน, เตน้ท,์ เวท ี 

เพือ่ไวใ้ชป้ฏบิตัิงานและใชใ้นการจดั

งานพธิต่ีางๆ  ของ อบต. 

ส านกัปลดั,กองคลงั, 

กองช่าง,ส่วนการศึกษาฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ครุภณัฑ์

ส  านกังาน 

มคีรุภณัฑส์  านกังานไวใ้ช ้

ปฏบิตัิงานและใชใ้นการจดังาน

พธิต่ีางๆ ของ อบต. 
 

ส านกัปลดั  

๕ โครงการจดัซื้อรถยนตส์่วนกลาง เพือ่ใชเ้ป็นยานพาหนะในการส่ง

เอกสารและงานติดต่อราชการต่างๆ

ของ อบต. 

อบต. ๗๗๐,๐๐๐ 

อบต. 

 

- - ๗๗๐,๐๐๐ จ านวน 

๑ คนั 

อบต.มยีานพาหนะในการส่ง

เอกสารและงานติดต่อราชการ

ต่างๆ 
 

ส านกัปลดั  

๖ โครงการจดัซื้อรถจกัรยานยนตส์่วนกลาง 

ขนาด ๑๒๐ ซซี ีเกียรธ์รรมดา  

เพือ่ใชเ้ป็นยานพาหนะในการส่ง

เอกสารและงานติดต่อราชการต่างๆ

ของ อบต. 

อบต. ๕๒,๐๐๐ 

อบต. 

 

- - ๕๒,๐๐๐ 

 

จ านวน 

๑ คนั 

อบต.มยีานพาหนะในการส่ง

เอกสารและงานติดต่อราชการ

ต่างๆ 
 

ส านกัปลดั  

๗ โครงการก่อสรา้งโรงจอดรถ เพือ่ใหผู้บ้ริหาร เจา้หนา้ที่มทีี่จอด

รถที่เหมาะสม ปลอดภยั 

อบต. ๙๕,๐๐๐ 

อบต. 

- - ๙๕,๐๐๐ 

 

โรงจอดรถ 

๑ แห่ง 

ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที่จอดรถในที่ที่

เหมาะสม ปลอดภยั 
 

กองช่าง  

             



 

๔๗ 

 

          ๕.๓. แนวทางการพฒันาดา้นการสง่เสรมิการเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรและองคก์รใหมี้ขีดความสามารถในการปฏบิตัิงานและพฒันาการใหบ้ริการ 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหาร 

งานของ อบต.  

เพื่อจดัฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

เพิ่มศักยภาพการปฏิบ ัติงานให ้

บุคลากร อสม., แมบ่า้นและกลุม่สตรี 

คณะผู บ้ ริหา ร อบต . ,    

ส.อบต. ,พนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจา้ง  

อสม., แมบ่า้นและกลุม่สตรี 

๒๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

๖๐๐,๐๐๐ จ านวน 

๑๕๐ คน 

คณะผูบ้ริหาร อบต. , ส.อบต. ,

พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้ง  

อสม.,แม่บ า้นและกลุ่ มสตรี มี

ศักยภาพ ในก า ร ปฏิบ ัติ ง า น 

เพิม่ขึ้น 

ส านกัปลดั ม.๑๑ 

๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

บุคลากร 

เพือ่เสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรม

ในการปฏบิตัิงาน 

คณะผู บ้ ริหา ร อบต . ,

พนักงานส่วนต าบลและ

พนกังานจา้ง 

๒๕,๐๐๐ 

อบต. 

๒๕,๐๐๐ 

อบต. 

๒๕,๐๐๐ 

อบต. 

๗๕,๐๐๐ 

 

จ านวน 

๕๔ คน 

ผูเ้ขา้รบัมคีุณธรรมจริยธรรมใน

การปฏบิตัิงาน 

ส านกัปลดั  

 

            ๕.๔ แนวทางสง่เสรมิอตัราการป้องกนั  เฝ้าระวงั บ าบดัผูเ้สีย่งกบัการติดยาเสพติดและการรกัษาชุมชนใหเ้ขม้แข็ง 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการจดัอบรมเยาวชนเพือ่ป้องกนั

และแกไ้ขปญัหายาเสพติด 

 

เพือ่ใหเ้ยาวชนไดต้ระหนกัถงึพษิภยั

ของยาเสพติด 

เยาวชนในเขต อบต.บา้นเป้า 

 

๓๐,๐๐๐ 

อบต. 

๓๐,๐๐๐ 

อบต. 

๓๐,๐๐๐ 

อบต. 

๙๐,๐๐๐ 

 

ปีละ ๑ ครัง้ เยาวชนไดต้ระหนกัถงึพษิภยัของ

ยาเสพติด 

ส านกัปลดั ม.๓,๕,๖ 

 

 

 

 



 

๔๘ 

 

     ๕.๕ แนวทางสง่เสรมิพฒันาและสง่เสรมิระบบความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิใหส้ามารถป้องกนัและแกป้ญัหาความรุนแรง  ความเสยีหายจากอบุตัิเหต ุ อบุตัภิยั  อาชญากรรมและสาธารณะภยัต่าง ๆ 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการจดัฝึกอบรมอาสาสมคัร

ป้องกนัฝ่ายพลเรือนประจ าต าบล  

(อปพร.) 

เพือ่ใหอ้าสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพล

เรือนมคีวามพรอ้มและสมรรถนะ

ในการรกัษาความสงบประจ าต าบล

บา้นเป้า 

อาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพล

เรือนประจ าต าบล (อปพร.)  

 

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

๕๐,๐๐๐ 

อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

จ านวน 

๓๐ คน 

อาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรือน

มคีวามพรอ้มและสมรรถนะใน

การรกัษาความสงบประจ าต าบล

บา้นเป้า 

ส านกัปลดั ม.๕,๑๑ 

๒ โครงการจดัซื้อวสัดุเครื่องแต่งกาย

ส าหรบัอาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพล

เรือนประจ าต าบล (อปพร.) 

เพือ่ใหอ้าสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพล

เรือนประจ าต าบล (อปพร.)  มี

เครื่องแต่งกายสวมใส่ปฏบิตัิหนา้ที่ 

อาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพล

เรือนประจ าต าบล (อปพร.)  

 

๔๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๔๐,๐๐๐ 

 

จ านวน 

๓๐ คน 

อาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรือน

ประจ าต าบล (อปพร.) มเีครื่อง

แต่งกายสวมใส่ปฏบิตัิหนา้ที่ 

ส านกัปลดั ม.๕,๑๑ 

๓ โครงการจดัหน่วยบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน 

เพือ่ใหบ้ริการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน หมูบ่า้นในเขตพื้นที่รบัผดิ- 

ชอบของ อบต.บา้นเป้า 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

อบต. 

- - ๔๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

ประชาชนไดร้บัการให ้บริการ

การแพทยฉุ์กเฉิน 

ส านกัปลดั  

๔ โครงการจดัซื้อเวชภณัฑส์  าหรบับริการ

การแพทยฉุ์กเฉิน อบต.บา้นเป้า 

เพือ่จดัใหม้เีวชภณัฑส์  าหรบับริการ

การแพทยฉุ์กเฉิน อบต.บา้นเป้า 

บริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

อบต.บา้นเป้า 

๒๐,๐๐๐ 

อบต. 

  ๒๐,๐๐๐ 

 

ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐ % 

ประชาชนหรือผูบ้าดเจบ็ไดใ้ช ้

เวชภณัฑ ์ของหน่วยบริการ

การแพทยฉุ์กเฉิน 

ส านกัปลดั  

 

 

 

 

 



 

๔๙ 

 

            ๕.๖  แนวทางการพฒันาตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก ่อปท. และนโยบายของรฐับาล 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการปรบัปรุงพฒันาศูนย์

ขอ้มูลข่าวสารการซื้ อ -การจา้งของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ระดบั

อ าเภอ ประจ าปี ๒๕๕๘  

เพือ่การด าเนินงานธุรการของศูนยฯ์

เป็นไปดว้ยความรอ้ยเรียบและ

อ านวยความสะดวกแก่เจา้หนา้ที่

และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

อบต. บา้นบวั ๒๐,๐๐๐ 

อบต. 

- - ๒๐,๐๐๐  งานดา้นธุรการของศูนยฯ์ เป็นไป

ดว้ยความรอ้ยเรียบและเจา้หนา้ที่ 

และผูท้ี่ เกี่ยวขอ้งไดร้ ับความ

อ านวยความสะดวกต่างๆ 

กองคลงั 

 

 

๒ อุดหนุนโครงการเชิดชูเกียรติหมู่บา้น

พฒันาตามแนวคิดและหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง   

เพือ่นอ้มน าหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงไปขบัเคลือ่นให ้

บงัเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุก

พื้นที่ 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ๑๕,๐๐๐ 

อบต. 

- - ๑๕,๐๐๐ 

 

 ทุกพื้นที่นอ้มน าหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงไปใชข้บัเคลือ่น 

บงัเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ส านกัปลดั  

๓ อดุหนุนโครงการจดังานวนัรฐัพธิีในวนั

ส าคญัต่างๆ  

เพือ่ถวายความจงรกัภกัดแีละส านึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ 

 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ๑๐,๐๐๐ 

อบต. 

- - ๑๐,๐๐๐  มคีวามความจงรกัภกัดีและส านึก 

ในพระมหากรุณาธคิุณ 

ส านกัปลดั  

๔ อุดหนุนโครงการปรบัภูมิทศัน์เมือง  

เพื่อขบัเคลื่อนวสิยัทศันอ์ าเภอเกษตร

สมบูรณ ์   

เพือ่ปรบัปรุงภมูทิศันอ์  าเภอใหม้ี

ความสวยงาม  น่าดู น่าอยู่ น่ามอง 

มศีกัยภาพที่จะเชื่อมโยงกบัสมาชกิ

อาเซยีน 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ๒๐,๐๐๐ 

อบต. 

- - ๒๐,๐๐๐ 

 

 อ าเภอมคีวามสวยงาม น่าดู น่าอยู่ 

น่ามอง มศีกัยภาพที่จะเชื่อมโยง

กบัสมาชกิอาเซยีน 

ส านกัปลดั  

๕ อุดหนุนโครงการบูรณาการช่วยเหลอื

ผูด้อ้ยโอกาสและผูป้ระสบภยัต่างๆ   

เพือ่ช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสและ

ผูป้ระสบภยัต่างๆ ไดร้บัการ

ช่วยเหลอือย่างรวดเร็วและ

ทนัท่วงท ี

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ๒๐,๐๐๐ 

อบต. 

- - ๒๐,๐๐๐ 

 

 ผูด้อ้ยโอกาสและผูป้ระสบภยั

ต่างๆ ไดร้บัการช่วยเหลอือย่าง

รวดเร็วและทนัท่วงท ี

ส านกัปลดั  

๖ อุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกัน

และแกไ้ขปญัหายาเสพติดและการจดั

ระเบยีบสงัคม 

เพือ่ใหก้ารป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

ยาเสพติดในอ าเภอเกษตรสมบูรณ์

เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและ

บูรณาการทุกภาคส่วน 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ๒๐,๐๐๐ 

 อบต 

  ๒๐,๐๐๐ 

 

 อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ป้องกัน

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

บูรณาการทุกภาคส่วน 

ส านกัปลดั  

 



 

๕๐ 

 

           

ที่ 
โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๗ อุดหนุนโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร

พฒันาศกัยภาพผูน้ าอาสาสมคัรป้องกนั

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพือ่ใหผู้น้ าอาสาสมคัรป้องกนัฝ่าย 

พลเรือน (อปพร.) และเจา้หนา้ที่มี

ความรูค้วามสามารถในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ๒๐,๐๐๐ 

 อบต 

  ๒๐,๐๐๐ 

 

 ผู น้ าอาสาสม ัคร ป้องกันฝ่ าย    

พลเรือน (อปพร.) และเจา้หนา้ที่

มีความรูค้วามสามารถในการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ส านกัปลดั  

๘ อุดหนุนโครงการแข่งขนักีฬากลุ่ม

โรงเรียน 

เพื่อสนับสนุนให เ้ด็กนักเรียนมี

พลานามยัที่แข็งแรง รูร้กัสามคัคี 

ในการแข่งขนักีฬา 

 

โรงเรียนบา้นพรมหว้ยข่า

และโรงเรียนบา้นโนนชาด 

 ๒๐,๐๐๐ 

 อบต 

 ๒๐,๐๐๐ 

 

๒ โรงเรียน เ ด็ ก นัก เ รี ย นมีพล า น า ม ัย ที่

แขง็แรง รูร้กัสามคัคี  

ส านกัปลดั  

 

 
 

 ๕.๗  แนวทางการพฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซียนใหก้บับุคลากรของ อบต. และประชาชนทัว่ไปทกุระดบั 

 

ที่ โครงการ/ กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

น ามาจาก 

แผนชุมชน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม (บาท) 

๑ โครงการจดักิจกรรม/ อบรมใหค้วามรู ้

กบัประชาชนเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน 

 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดค้วามรู ้ ความ

เขา้ใจและเหน็ความส าคญัในการ

เขา้มามสี่วนร่วมประชาคมอาเซยีน 

 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 

อบต.บา้นเป้า 

๑๐,๐๐๐ 

อบต  

๑๐,๐๐๐ 

อบต  

๑๐,๐๐๐ 

อบต  

๓๐,๐๐๐ จ านวน ๑๐ 

หมูบ่า้น 

ประชาชนไดค้วามรู ้ ความเขา้ใจ

และเหน็ความส าคญัในการเขา้มา

มสี่วนร่วมประชาคมอาเซยีน 

ส านกัปลดั ม.๑๑ 

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๑. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำกำรศึกษำ  ศำสนำ  วฒันธรรมและคุณภำพชีวิต

๑.๑ แนวทางการพฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ๙ ๒,๒๙๓,๐๐๐ ๕ ๔๐๐,๐๐๐ ๕ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๙ ๓,๐๙๓,๐๐๐

๑.๒ แนวทางการพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม  วฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิน่ ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๙ ๓๓๐,๐๐๐

๑.๓ แนวทางการพฒันาและส่งเสริมดา้นสุขภาพและอนามยั ๖ ๓๓๗,๐๐๐ ๕ ๒๖๗,๐๐๐ ๕ ๒๖๗,๐๐๐ ๑๖ ๘๗๑,๐๐๐

๑.๔ แนวทางการพฒันาและส่งเสริมสวสัดกิารชมุชน ๔ ๓๓๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๒๘๐,๐๐๐ ๙ ๖๙๐,๐๐๐

๑.๕ แนวทางการพฒันาและส่งเสริมกฬีาและนนัทนาการ ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ ๓๘๐,๐๐๐ ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๖๐๐,๐๐๐

                                                                                            รวม ๒๖ ๓,๑๘๐,๐๐๐ ๑๙ ๑,๒๓๗,๐๐๐ ๒๐ ๑,๑๖๗,๐๐๐ ๖๕ ๕,๕๘๔,๐๐๐

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำเศรษฐกจิ

๒.๑ แนวทางการพฒันาแหลง่น า้เพื่อการเกษตร ๐ ๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐

๕ ๔๕๕,๐๐๐ ๔ ๔๐๕,๐๐๐ ๔ ๔๐๕,๐๐๐ ๑๓ ๑,๒๖๕,๐๐๐

                                                                                                             รวม๕ ๔๕๕,๐๐๐ ๕ ๕๐๕,๐๐๐ ๔ ๔๐๕,๐๐๐ ๑๔ ๑,๓๖๕,๐๐๐

๓. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน

๓.๑  แนวทางการก่อสรา้งและปรบัปรุงซ่อมแซมถนนสายหลกัและถนนเพื่อการเกษตร  ๓๔ ๒,๘๓๗,๖๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๔ ๒,๘๓๗,๖๐๐

๓.๒ แนวทางการก่อสรา้ง ขดุลอกและปรบัปรุงซ่อมแซม แหลง่น า้ สะพานและวางท่อ/รางระบายน า้ ๑๕ ๑,๔๖๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๕๖๓,๐๐๐

๑๑ ๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๗๕๐,๐๐๐

                                                                                                             รวม๖๐ ๕,๐๕๐,๖๐๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๖๑ ๕,๑๕๐,๖๐๐

 -๕๑-

๒.๒ แนวทางการพฒันาเสริมสรา้งและเพิ่มทกัษะอาชพีของครวัเรือนและกลุม่อาชพีตลอดจน

      การท าการ เกษตรของประชาชน

๓.๓ แนวทางการพฒันาขยายเขตไฟฟ้า ตดิต ัง้และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะโดยเฉพาะ

      การขยายเขตไฟฟ้าเขา้สู่พื้นทีก่าร เกษตร

บญัชีสรุปโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จงัหวดัชยัภูมิ

ยทุธศำสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๓ ปี

ผ.๐๓ 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๔. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำแหลง่ท่องเที่ยวและสิ่งแวดลอ้ม

๔.๑ แนวทางการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและสิง่แวดลอ้ม ๓ ๑๔๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๘๐,๐๐๐

                                                                                                             รวม๓ ๓๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๗๒๐,๐๐๐

๒ ๓๕,๐๐๐ ๒ ๓๕,๐๐๐ ๒ ๓๕,๐๐๐ ๖ ๑๐๕,๐๐๐

๕.๒ แนวทางการพฒันาดา้นการบริหารจดัการภายในองคก์ร ๗ ๑,๓๔๒,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๑,๓๔๒,๐๐๐

๒ ๒๒๕,๐๐๐ ๒ ๒๒๕,๐๐๐ ๒ ๒๒๕,๐๐๐ ๖ ๖๗๕,๐๐๐

๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐

๔ ๕๑๐,๐๐๐ ๒ ๗๐,๐๐๐ ๒ ๗๐,๐๐๐ ๘ ๖๕๐,๐๐๐

๕.๖ แนวทางการพฒันาตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. และนโยบายของรฐับาล ๗ ๑๒๕,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๘ ๑๔๕,๐๐๐

๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐

                                                                                                             รวม๒๔ ๒,๒๗๗,๐๐๐ ๙ ๓๙๐,๐๐๐ ๘ ๓๗๐,๐๐๐ ๔๑ ๓,๐๓๗,๐๐๐

                                                             รวมทกุยทุธศำสตร ์ ๑๑๘ ๑๑,๒๘๒,๖๐๐ ๓๔ ๒,๓๓๒,๐๐๐ ๓๔ ๒,๒๔๒,๐๐๐ ๑๘๖ ๑๕,๘๕๖,๖๐๐

๕.๗ แนวทางการพฒันาองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนใหก้บับคุลากรของ อบต. และ

      ประชาชนท ัว่ไปทกุระดบั

 -๕๒-

รวม ๓ ปี

๕. กำรบริหำรจดักำรองคก์ร/ บำ้นเมืองที่ดีและกำรพฒันำตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่

    องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นและแนวนโยบำยของรฐับำล
๕.๑ แนวทางการพฒันาส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนและองคก์รทกุภาคส่วนในการพฒันา

     การเมอืงและสงัคมเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน AEC

๕.๓ แนวทางการพฒันาดา้นการส่งเสริมการเพิ่มศกัยภาพของบคุลากรและองคก์รใหม้ี

      ขดีความสามารถในการปฏบิตังิานและพฒันาการใหบ้ริการ
๕.๔ แนวทางส่งเสริมอตัราการป้องกนั เฝ้าระวงั บ าบดัผูเ้สีย่งกบัการตดิยาเสพตดิและการรกัษา

     ชมุชนใหเ้ขม้แขง็

๕.๕ แนวทางส่งเสริมพฒันาและส่งเสริมระบบความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหส้ามารถ

     ป้องกนัและแกป้ญัหาความรุนแรงความเสยีหายจากอบุตัเิหต ุ อบุตัภิยั  อาชญากรรมและ

     สาธารณะภยัต่าง ๆ

ยทุธศำสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐


