
 

 

 

 

 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
(พ.ศ.2561 – 2564)  

การเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

อ าเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 



 

ค าน า 

กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 มีก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพ่ือให้
สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดมีก าหนดไว้มีระยะเวลาสี่ปี 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หมายถึงยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้า ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ได้มีการทบทวน เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่านกระบวนการประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม และชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวน
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณ 
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน และต าบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ผู้น าชุมชน ส่วนราชการ  และทุกภาคส่วน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่
ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) จน
ส าเร็จวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 
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ส่วนที่  ๑ 

บทน า 
๑. เหตุผลและความจ าเป็น 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าได้ยกร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ตามหนังสือ ที่ มท.0810.7/ว5793 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา ให้จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 
– 2564) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 
2564 เรียบร้อยแล้วนั้น 

  เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตามโครงสร้างการแบ่ง
งาน มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจ านวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อ
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์หรือบริบทในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการ
พัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
 2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มี
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
 2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากท่ีสุด 
 2.4 ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
โครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการ
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นท่ี และชุมชนที่เพ่ิมขึ้น เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการ
สาธารณะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับบริการประชาชนในพื้นที่ต าบลบ้านเป้า และต าบลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับที่ 1 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้



 

ข้อความนี้ “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยด าเนินการดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พร้อมทั้งแจ้ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าทราบ 
และใช้เป็นกรอบในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
             
 

 
 
 

 



 

 
ส่วนที่ 2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(แบบ ผ.07) 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5 150,000 5 150,000 5 150,000 5 150,000 20 600,000 

2) พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 249,100 - - - - - - 3 1,7365,000 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดี  -แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
    -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

41 
 

340,000 
 

3 
 

90,000 
 

3 
 

90,000 
 

3 
 

90,000 
 

50 
 

610,000 
 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 1,010,000 6 1,010,000 6 1,010,000 6 1,010,000 24 4,040,000 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 4 20,000 



 

 
ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพสตรี 

เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ 
เพ่ิมมากข้ึน 
 

กลุ่มอาชีพ 
จ านวน  ๑๒  
หมู่บ้าน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน
ที่มีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนภายใน
ต าบลมีรายได้
เพ่ิมข้ึน  มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ ทักษะ และ
ด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนทั้ง ๑๒  
หมู่บ้าน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาประชาชน
ให้มีความรู้ ทักษะ
และด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีความรู้ 
ทักษะ และด าเนิน
ชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริม
สินค้า OTOP 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได ้
เพิ่มมากข้ึน 
 

ประชาชนทั้ง ๑๒  
หมู่บ้าน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน
ที่มีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน/กลุ่ม
อาชีพมีความรู้    
ที่จะพัฒนาฝีมือ/
ผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 



 

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

4 โครงการวิสาหกิจ
เข้มแข็งและเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือให้ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ้านเป้ามี
รายได้เพ่ิมมากข้ึนและ
น าเอาแนวทางเศรษฐกิจ
ชุมชนหรือแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมา
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอยา่ง 
 

ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 พัฒนาประชาชน
ให้มีความรู้ ทักษะ
และด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 90 ประชาชน
น าเอาแนวทาง
เศรษฐกจิชุมชนมา
ด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



 

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

5 โครงการชุมชน
เข้มแข็งและเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ในการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแก้ไขปัญหา 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
และสร้างความสามัคคี 
 หมู่บ้าน 

ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 หมู่บ้านได้รับการ
พัฒนาต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
ประชาชน อยู่ดี
กินดี มีสุข
ปลอดภัย ส่งผลให้
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง เกิดการ
พ่ึงตนเองและรู้สึก
ถึงการเป็นเจ้าของ
ชุมชนอย่าง
แท้จริง 

ร้อยละ 85 หมู่บ้าน
ได้รับการพัฒนา
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
ประชาชน อยู่ดีกินดี 
มีสุขปลอดภัย ส่งผล
ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง เกิดการ
พ่ึงตนเองและรู้สึกถึง
การเป็นเจ้าของชุมชน
อย่างแท้จริง 
 

 

รวม 5 โครงการ 510,000 510,000 510,000 510,000  

 
 



 

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้างเสริมระดับถนน

ดิน หมู่ที่ ๖  สายที่นานายทอง
อินทร์ – นานางภาวิณี ศักดิ์เทวิน 

เพื่อให้ประชาชน    
หมู่ที่ ๖  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ปริมาตรดินถม 
312.00 ลบ.ม. 
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 520 เมตร     
สูง 0.10 เมตร 

130,900 - - - มีถนนท่ีได้ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้นในต าบลบ้าน
เป้า(สาย) 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วคิดเป็นร้อยละ
๑๓.๑๒  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างเสริมถนนดิน
พร้อมหินคลุกสายคลอง       
อิสานเขียว 

เพ่ือให้ประชาชน
หมู่ที่ 12  มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 3 เมตร     
ยาว 1,520 เมตร 
สูง 0.30 เมตร  

105,600 - - - มีถนนที่ได้
ก่อสร้างเพ่ิมขึ้นใน
ต าบลบ้านเป้า
(สาย) 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วคิดเป็นร้อยละ๑
5  ของจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตต าบล 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 



 

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

3 ประปาเข้มแข้งเพ่ือ
ชีวิตและเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลบ้านเปา้มีน้ า
ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค
อย่างพอเพียง 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 1,500,000 - - - ครัวเรือนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งพอเพียง       
คิดเป็นร้อยละ 95 
ของจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด  ในเขต
ต าบล 

ครัวเรือนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งพอเพียง    
คิดเป็นร้อยละ 45    
ของจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตต าบล 

 

รวม 3 โครงการ 1,7365,000 - -   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์  ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ และ
บริหารจัดการขยะ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับเพ่ือให้มีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณ
ขยะ การคัดแยก การน า
กลับมาใช้ใหม่ 

 

ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน  

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความรู้เกีย่วกับ
วิธีการก าจัดขยะ
ประเภทต่างๆ 
อย่างถูกวิธี  
ขยะในชุมชนมี
ปริมาณลดลง 
 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
เพ่ือให้มีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ
ลดปริมาณขยะ 
วิธีการคัดแยก 
การน ากลับมา
ใช้ใหม่ 

ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ 

เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่
ประชาชน เยาวชน  
สามารถน าไปเป็นอาชีพ
เสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อ
ครอบครัวต่อไป 
 

ประชาชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
เยาวชน  สามารถ
น าไปเป็นอาชีพ
เสริมก่อให้เกิด
รายได้ต่อ
ครอบครัวต่อไป 

ประชาชนที่เข้า
รับการฝึกอบรม
มีความรู้และมี
ทักษะที่สามารถ
น าไปประกอบ
อาชีพเสริมและ
อาชีพหลักได้   

ส านักปลัด 



 

(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์  ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

3 โครงการอบรมเยาวชน
รุ่นใหม่ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ใส่
ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

 

เยาวชนในพื้นท่ี  20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชนมีความรู้
ใส่ใจและรักษา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

เยาวชนมีความรู้
ใส่ใจและรักษา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ร่วมกัน
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000  

 
 
 
  
 

 



 

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 โครงการ 3 วัย    
สานสัมพันธ์
ครอบครัว 

เพ่ือสร้างครอบครัวให้
อบอุ่นและเข้มแข็งลด
ปัญหาความรุนแรง      
การทะเลาะวิวาท        
ในครอบครัวและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

ประชาชนทั้ง 
12 หมู่บ้าน  

50,000 50,000 50,000 50,000 ครอบครัวมีความ
อบอุ่นและเข้มแข็ง
ลดปัญหาความ
รุนแรง การทะเลาะ
วิวาท ในครอบครัว
และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

ร้อยละ95 
ครอบครัวมีความ
อบอุ่นและเข้มแข็ง
ลดปัญหาความ
รุนแรง การทะเลาะ
วิวาท ในครอบครัว
และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
 

ส านักปลัด 

รวม 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000  

 
 
 
 

 



 

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 แผนงานเกษตร 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 โครงการปลูกหญ้า
แฝก 

เพ่ือป้องกันอ่างเก็บน้ ามิ
ให้ตื้นเขินอันเนื่องมาจาก
ตะกอนจากการพังทลาย
ของดิน ตลอดจนช่วย
รักษาดินเหนืออ่างและ
ช่วยให้ป่าไม้ในบริเวณ
พ้ืนที่รับน้ าทวีความ
สมบูรณ์ขี้นอย่างรวดเร็ว 

ป่าชุมชนและ
หนองน้ าภายใน

ต าบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 ป้องกันไม่ให้การ
พังทลายของดินเกิด
ลุกลามขยายตัวรุนแรง
ขึ้น หรือเป็นการปลูกใน
งานก่อสร้างแก้ไขการ
เคลื่อนตัวของดิน  

ร้อยละ 95 
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ดินและน้ าโดยการ
ใช้ หญ้าแฝก  

ส านักปลัด 

2 โครงการธนาคาร
เมล็ดพันธุ์พืช 

เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
สะสมส ารองไว้และ
พัฒนาพันธุ์พืช ให้
เกษตรกรไดม้ีพืชสาย
พันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรค
และแมลง และได้ผล
ผลิตที่ด ี

ธนาคารเมล็ด
พันธุ์พืชภายใน

ต าบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีเมล็ดพันธุ์
พืชที่ดีเพ่ือใช้ในงาน
เกษตร ทนทานต่อโรค 
และแมลง ได้ผลผลิตที่ดี 

ร้อยละ 97 
ประชาชนมีเมล็ด
พันธุ์พืชที่ดีเพ่ือใช้
ในงานเกษตร 
ทนทานต่อโรค 
และแมลง 

ส านักปลัด 

 



 

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 แผนงานเกษตร 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

3 โครงการผลิต
เมล็ดพนัธ์พืช 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์
พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชสาย
พันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคและ
แมลง และได้ผลผลิตที่ดี 

ประชาชน       
ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี
เพ่ือใช้ในงานเกษตร ทนทาน
ต่อโรค และแมลง ได้ผลผลิตที่
ดี 

ร้อยละ 97 
ประชาชนมีเมล็ด
พันธุ์พืชที่ดีเพ่ือใช้
ในงานเกษตร 
ทนทานต่อโรค 
และแมลง 

ส านักปลัด 

4 โครงการก าจัด
ศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน 

เพ่ือเป็นการจัดการและ
เลือกสรรวิธีการมาใช้ 
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการควบคุมศัตรูพืช และ
ได้รับผลตอบแทนสูงสุดทั้ง
ด้านเศรษฐกิจสังคม และ
สภาพแวดล้อม ผลส าเร็จใน
ระยะยาวอันเกิดจากการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

ประชาชน       
ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนรู้จักน าเอาความ
หลากหลายทางชีวภาพเข้ามา
ใช้ในระบบการปลูกพืช เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ ชนิดพืช และศัตรู
เป้าหมายซึ่งเป็นการควบคุมที่
ค านึงถึงระบบการปลูกพืชเพ่ือ
ทดแทนการใช้สารเคมี 

ร้อยละ 95 มี
ความรู้ความเข้าใจ
การก าจัดศัตรูพืช
แบบผสมผสาน
รู้จักน าเอาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพเข้ามาใช้ใน
ระบบการปลูกพืช 

ส านักงาน
เกษตร     

อ.พุทไธสง 

 



 

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 แผนงานเกษตร 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 
 

 
 

5 โครงการเกษตร
แปลงใหญ่ 

เพ่ือรวมกลุ่มสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 
และลดต้นทุนการผลิต
เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้า และ
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
ประมงและเพ่ิมช่องทาง
การตลาด 

ประชาชน       
ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในพื้นท่ีมี
รายได้เพ่ิมข้ึนและ
ต้นทุนในการผลิต
ลดลง 

ร้อยละ 96 ของ
ต้นทุนการผลิตที่
ลดลง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 

ส านักงาน
เกษตร     

อ.พุทไธสง 

6 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเลี้ยงสัตว์น้ า 

เพ่ือเป็นการสร้างงาน 
สร้างรายได้ และสร้าง
แหล่งอาหารในชุมชน  
สร้างโอกาสในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การผลิต 

ประชาชน       
ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีงาน มี
รายได้ และสร้าง
แหล่งอาหารใน
ชุมชน สร้างโอกาส
ในการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิต 

ร้อยละ 95 
ประชาชนมีงาน มี
รายได้ และสร้าง
แหล่งอาหารใน
ชุมชน สร้างโอกาส
ในการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิต 

ส านักงาน
เกษตร     

อ.พุทไธสง 

รวม 6 โครงการ 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000  



 

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการยกย่องเชิดชู
บุคลากรภายในองค์กร
ดีเด่น 

เพ่ือการยกย่อง เชิดชู
เกียรติ เป็นขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติราชการ
และเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับพนักงานส่วน
ต าบล 
 

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง อบต.บ้านเป้า  

5,000 5,000 5,000 5,000 บุคลากรที่ท า
คุณประโยชน์ได้รับ
การเชิดชูเกียรติ
บุคคลดีเด่น 
เพ่ือให้เป็น
แบบอย่าง และมี
ความภาคภูมิใจใน
การได้รับการเชิดชู
เกียรติ 

บุคลากรได้รับ
การยกย่องเชิดชู
เกียรติในการ
การปฏิบัติ
ราชการและมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000  

 
 
 
 
 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 เงินอุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขสืบสานตาม
พระราชปนิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนธิิ   
ถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านมและขยายระบบ
บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ส่งเสริมให้สตรีมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและ
สม่ าเสมอ 

ประชาชน 
หมู่ 1 

7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนได้รับการพัฒนา
ด้าน การตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง
สม่ าเสมอ ได้รับถา่ยทอด
ความรู้และการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

สถานบริการ
สาธารณสุขมีระบบ
บริการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและ
ส่งเสริมให้สตรีวัย
ท างานตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

2 ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของ         
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้และ
ควบคุมป้องกัน แก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
ส่งเสริมให้มีการบริโภคเสริม
ไอโอดีนที่มีคุณภาพ ให้
เพียงพอ  

ประชาชน 
หมู่ 1 

6,000 6,000 6,000 6,000 :มีการด าเนินงานป้องกัน 
เกี่ยวกับการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ส่งเสริมให้มีการบริโภค
เสริมไอโอดีนที่มี
คุณภาพ ให้เพียงพอ 

ร้อยละ 97
ประชาชนมีความรู้ 
เกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านักปลัด 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

3 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้
เรื่องโรคหนอนพยาธิ
แก่ประชาชนในพ้ืนที่
หมู่บ้านและเพ่ือให้
ประชาชนรู้จักวิธี
ป้องกันตนเองจาก
การติดเชื้อและ
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ที่ถูกต้องได้ 
 

ประชาชน 
หมู่ 1 

7,000 7,000 7,000 7,000 :มีการด าเนินงานป้องกัน
โรคหนอนพยาธิ ทบทวน
วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิ มีการตรวจ
อุจจาระ เพ่ือค้นหาผู้เป็น
โรคหนอนพยาธิและรักษา
ผู้เป็นโรคหนอนพยาธิตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค 
 

ร้อยละ 95 
ประชาชนมีความรู้ 
และรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากการติด
เชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ถูกต้องได้ 
 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 
 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขสืบสานตามพระ
ราชปนิธานสมเด็จยา่ ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนธิิ   
ถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านมและขยายระบบ
บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ส่งเสริมให้สตรีมีพฤติกรรม
การตรวจเต้านมตนเองที่
ถูกต้องและสม่ าเสมอ 

ประชาชน 
หมู่ 2 

6,000 6,000 6,000 6,000 ประชาชนได้รับการ
พัฒนาด้าน การตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง
อย่างถูกต้องสม่ าเสมอ 
ได้รับถ่ายทอดความรู้
และการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

สถานบริการ
สาธารณสุขมีระบบ
บริการคัดกรองมะเร็ง
เต้านมและส่งเสริมให้
สตรีวัยท างานตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง
อย่างถูกต้อง 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณณรงค์และการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
Number One (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน              
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์) 

เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ    
เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

เยาวชน   
หมู่ 2 

900 900 900 900 เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 90 กลุ่ม
เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพ 

ส านักปลัด 



 

 (แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

3 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่อง
โรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชนในพื้นท่ีและ
เพ่ือให้ประชาชนรู้จักวิธี
ป้องกันตนเองจากการติด
เชื้อและสามารถถ่ายทอด
ความรู้ที่ถูกต้องได้ 
 

ประชาชน 
หมู่ 2 

13,100 13,100 13,100 13,100 :มีการด าเนินงานป้องกัน
โรคหนอนพยาธิ ทบทวน
วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิ มีการตรวจ
อุจจาระ เพ่ือค้นหาผู้เป็น
โรคหนอนพยาธิและรักษา
ผู้เป็นโรคหนอนพยาธิตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค 
 

ร้อยละ 95 
ประชาชนมีความรู้ 
และรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากการติด
เชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ถูกต้องได้ 
 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 
 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 เงินอุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขสบื
สานตามพระราชปนิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา  
บรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนธิิ   
ถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านมและขยายระบบ
บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ส่งเสริมให้สตรีมีพฤติกรรม
การตรวจเต้านมตนเองที่
ถูกต้องและสม่ าเสมอ 

ประชาชน 
หมู่ 3 

7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนได้รับการ
พัฒนาด้าน การตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง
อย่างถูกต้องสม่ าเสมอ 
ได้รับถ่ายทอดความรู้
และการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

สถานบริการ
สาธารณสุขมีระบบ
บริการคัดกรองมะเร็ง
เต้านมและส่งเสริมให้
สตรีวัยท างานตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง
อย่างถูกต้อง 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณณรงค์และการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be 
Number One (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์) 

เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ เป็น
คนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

เยาวชน   
หมู่ 3 

6,000 6,000 6,000 6,000 เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 90 กลุ่ม
เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพ 

ส านักปลัด 



 

 (แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

3 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่อง
โรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้าน
และเพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
วิธีป้องกันตนเองจากการ
ติดเชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง
ได้ 
 

ประชาชน 
หมู่ 3 

7,000 7,000 7,000 7,000 :มีการด าเนินงานป้องกัน
โรคหนอนพยาธิ ทบทวน
วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิ มีการตรวจ
อุจจาระ เพ่ือค้นหาผู้เป็น
โรคหนอนพยาธิและรักษา
ผู้เป็นโรคหนอนพยาธิตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค 
 

ร้อยละ 95 
ประชาชนมีความรู้ 
และรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากการติด
เชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ถูกต้องได้ 
 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 
 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 เงินอุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขสบื
สานตามพระราชปนิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนธิิ   
ถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านมและขยายระบบ
บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ส่งเสริมให้สตรีมีพฤติกรรม
การตรวจเต้านมตนเองที่
ถูกต้องและสม่ าเสมอ 

ประชาชน 
หมู่ 4 

7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนได้รับการ
พัฒนาด้าน การ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง
สม่ าเสมอ ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้
และการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

สถานบริการ
สาธารณสุขมีระบบ
บริการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและ
ส่งเสริมให้สตรีวัย
ท างานตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณณรงค์และการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be 
Number One (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์) 

เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ เป็น
คนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

เยาวชน   
หมู่ 4 

6,000 6,000 6,000 6,000 เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 90 กลุ่ม
เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
พัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพ 

ส านักปลัด 



 

 (แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

3 การควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่อง
โรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้าน
และเพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
วิธีป้องกันตนเองจากการ
ติดเชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง
ได้ 
 

ประชาชน 
หมู่ 4 

7,000 7,000 7,000 7,000 :มีการด าเนินงานป้องกัน
โรคหนอนพยาธิ ทบทวน
วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิ มีการตรวจ
อุจจาระ เพ่ือค้นหาผู้เป็น
โรคหนอนพยาธิและรักษา
ผู้เป็นโรคหนอนพยาธิตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค 
 

ร้อยละ 95 
ประชาชนมีความรู้ 
และรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากการติด
เชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ถูกต้องได้ 
 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 
 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขสืบสานตามพระ
ราชปนิธานสมเด็จยา่ ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนธิิ   
ถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านมและขยายระบบ
บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ส่งเสริมให้สตรีมีพฤติกรรม
การตรวจเต้านมตนเองที่
ถูกต้องและสม่ าเสมอ 

ประชาชน 
หมู่ 5 

7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนได้รับการ
พัฒนาด้าน การตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง
อย่างถูกต้องสม่ าเสมอ 
ได้รับถ่ายทอดความรู้
และการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

สถานบริการ
สาธารณสุขมีระบบ
บริการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและ
ส่งเสริมให้สตรีวัย
ท างานตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณณรงค์และ 
การแก้ไขปัญหายาเสพติด                   
To be Number One                 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์) 

เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด   
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ    
เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

เยาวชน   
หมู่ 5 

6,000 6,000 6,000 6,000 เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 90 กลุ่ม
เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
พัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพ 

ส านักปลัด 



 

 (แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

3 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่องโรค
หนอนพยาธิแก่ประชาชนใน
พ้ืนทีห่มู่บ้านและเพ่ือให้
ประชาชนรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากการติดเชื้อและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ที่
ถูกต้องได้ 
 

ประชาชน 
หมู่ 5 

7,000 7,000 7,000 7,000 :มีการด าเนินงานป้องกัน
โรคหนอนพยาธิ ทบทวน
วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิ มีการตรวจ
อุจจาระ เพ่ือค้นหาผู้เป็น
โรคหนอนพยาธิและรักษา
ผู้เป็นโรคหนอนพยาธิตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค 

ร้อยละ 95 
ประชาชนมีความรู้ 
และรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากการติด
เชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ถูกต้องได้ 
 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 
 

 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขสืบสานตาม   
พระราชปนิธานสมเด็จยา่      
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนธิิ   
ถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านมและขยายระบบ
บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ส่งเสริมให้สตรีมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและ
สม่ าเสมอ 

ประชาชน 
หมู่ 6 

7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนได้รับการ
พัฒนาด้าน การตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง
อย่างถูกต้องสม่ าเสมอ 
ได้รับถ่ายทอดความรู้
และการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

สถานบริการ
สาธารณสุขมีระบบ
บริการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและ
ส่งเสริมให้สตรีวัย
ท างานตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

2 ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้และ
ควบคุมป้องกัน แก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
ส่งเสริมให้มีการบริโภค   
เสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ          
ให้เพียงพอ  

ประชาชน 
หมู่ 6 

6,000 6,000 6,000 6,000 :มีการด าเนินงาน
ป้องกันเกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ส่งเสริมให้มี
การบริโภคเสริม
ไอโอดีนที่มีคุณภาพ 
ให้เพียงพอ 

ร้อยละ 97
ประชาชนมี
ความรู้ 
เกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านักปลัด 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

3 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่อง
โรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้าน
และเพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
วิธีป้องกันตนเองจากการ
ติดเชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง
ได้ 
 

ประชาชน 
หมู่ 6 

7,000 7,000 7,000 7,000 :มีการด าเนินงานป้องกัน
โรคหนอนพยาธิ ทบทวน
วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิ มีการตรวจ
อุจจาระ เพ่ือค้นหาผู้เป็น
โรคหนอนพยาธิและรักษา
ผู้เป็นโรคหนอนพยาธิตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค 
 

ร้อยละ 95 
ประชาชนมีความรู้ 
และรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากการติด
เชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ถูกต้องได้ 
 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 

 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิต

ของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 เงินอุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
สืบสานตามพระราชปนิธาน
สมเด็จย่า   ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อสืบสานพระราชประสงค์  
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา   
บรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนธิิ   
ถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านมและขยายระบบ
บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ส่งเสริมให้สตรีมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและ
สม่ าเสมอ 

ประชาชน 
หมู่ 7 

7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนได้รับการพัฒนา
ด้าน การตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง
สม่ าเสมอ ได้รับถา่ยทอด
ความรู้และการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 

สถานบริการ
สาธารณสุขมีระบบ
บริการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและ
ส่งเสริมให้สตรีวัย
ท างานตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

2 ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้และควบคุม
ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ทราบ ส่งเสริมให้มีการ
บริโภคเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ 
ให้เพียงพอ  

ประชาชน 
หมู่ 7 

6,000 6,000 6,000 6,000 :มีการด าเนินงานป้องกัน
เกี่ยวกับการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ส่งเสริม
ให้มีการบริโภคเสริม
ไอโอดีนที่มีคุณภาพ ให้
เพียงพอ 

ร้อยละ 97
ประชาชน        
มีความรู้ 
เกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านักปลัด 



 

 (แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

3 การควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่อง
โรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชนในพื้นท่ีหมูบ่้าน
และเพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
วิธีป้องกันตนเองจากการ
ติดเชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง
ได้ 
 

ประชาชน 
หมู่ 7 

7,000 7,000 7,000 7,000 :มีการด าเนินงานป้องกัน
โรคหนอนพยาธิ ทบทวน
วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิ มีการตรวจ
อุจจาระ เพ่ือค้นหาผู้เป็น
โรคหนอนพยาธิและรักษา
ผู้เป็นโรคหนอนพยาธิตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค 

ร้อยละ 95 
ประชาชนมีความรู้ 
และรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากการติด
เชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ถูกต้องได้ 
 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 
 
 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 เงินอุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขสืบสานตาม
พระราชปนิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนธิิ   
ถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านมและขยายระบบ
บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ส่งเสริมให้สตรีมีพฤติกรรม
การตรวจเต้านมตนเองที่
ถูกต้องและสม่ าเสมอ 

ประชาชน 
หมู่ 8 

9,000 9,000 9,000 9,000 ประชาชนได้รับการ
พัฒนาด้าน การ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง
สม่ าเสมอ ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้
และการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

สถานบริการ
สาธารณสุขมีระบบ
บริการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและ
ส่งเสริมให้สตรีวัย
ท างานตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณณรงค์และ
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be Number 
One (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์) 

เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ เป็น
คนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

เยาวชน หมู่ 
8 

2,300 2,300 2,300 2,300 เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 90 กลุ่ม
เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
พัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพ 

ส านักปลัด 



 

 (แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

3 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่อง
โรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้าน
และเพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
วิธีป้องกันตนเองจากการ
ติดเชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง
ได้ 
 

ประชาชน 
หมู่ 8 

8,700 8,700 8,700 8,700 :มีการด าเนินงานป้องกัน
โรคหนอนพยาธิ ทบทวน
วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิ มีการตรวจ
อุจจาระ เพ่ือค้นหาผู้เป็น
โรคหนอนพยาธิและรักษา
ผู้เป็นโรคหนอนพยาธิตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค 
 

ร้อยละ 95 
ประชาชนมีความรู้ 
และรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากการติด
เชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ถูกต้องได้ 
 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 

 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิต

ของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขสืบสานตาม    
พระราชปนิธานสมเด็จยา่      
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนธิิ   
ถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านมและขยายระบบ
บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ส่งเสริมให้สตรีมีพฤติกรรม
การตรวจเต้านมตนเองที่
ถูกต้อง และสม่ าเสมอ 

ประชาชน 
หมู่ 9 

8,000 8,000 8,000 8,000 ประชาชนได้รับการพัฒนา
ด้าน การตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง
สม่ าเสมอ ได้รับถา่ยทอด
ความรู้และการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 

สถานบริการ
สาธารณสุขมีระบบ
บริการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและ
ส่งเสริมให้สตรีวัย
ท างานตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

2 ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้และ
ควบคุม แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ทราบ ส่งเสริมให้มี
การบริโภคเสริมไอโอดีนที่มี
คุณภาพให้เพียงพอ  

ประชาชน 
หมู่ 9 

6,000 6,000 6,000 6,000 :มีการด าเนินงานป้องกัน
เกี่ยวกับการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ส่งเสริม
ให้มีการบริโภคเสริม
ไอโอดีนที่มีคุณภาพ ให้
เพียงพอ 

ร้อยละ 97
ประชาชนมีความรู้ 
เกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านักปลัด 



 

 (แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

3 การควบคุมโรหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่อง
โรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้าน
และเพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
วิธีป้องกันตนเองจากการ
ติดเชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง
ได้ 
 

ประชาชน 
หมู่ 9 

6,000 6,000 6,000 6,000 :มีการด าเนินงานป้องกัน
โรคหนอนพยาธิ ทบทวน
วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิ มีการตรวจ
อุจจาระ เพ่ือค้นหาผู้เป็น
โรคหนอนพยาธิและรักษา
ผู้เป็นโรคหนอนพยาธิตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค 
 

ร้อยละ 95 
ประชาชนมีความรู้ 
และรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากการติด
เชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ถูกต้องได้ 
 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 
 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขสืบสานตามพระ
ราชปนิธานสมเด็จยา่ ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนธิิ   
ถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านมและขยายระบบ
บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ส่งเสริมให้สตรีมีพฤติกรรม
การตรวจเต้านมตนเองที่
ถูกต้องและสม่ าเสมอ 

ประชาชน 
หมู่ 10 

6,500 6,500 6,500 6,500 ประชาชนได้รับการ
พัฒนาด้าน การ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง
สม่ าเสมอ ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้
และการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

สถานบริการ
สาธารณสุขมีระบบ
บริการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและ
ส่งเสริมให้สตรีวัย
ท างานตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณณรงค์และ 
การแก้ไขปัญหายาเสพติด                
To be Number One (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์) 

เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ เป็น
คนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

เยาวชน   
หมู่ 10 

7,000 6000 7,000 7,000 เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 90 กลุ่ม
เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
พัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพ 

ส านักปลัด 



 

 (แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

3 การควบคุม 
โรคหนอนพยาธิของ     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่อง
โรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้าน
และเพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
วิธีป้องกันตนเองจากการ
ติดเชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง
ได้ 
 

ประชาชน 
หมู่ 10 

6,500 6,500 6,500 6,500 :มีการด าเนินงาน 
ป้องกันโรคหนอนพยาธิ 
ทบทวนวิเคราะห์จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
มีการตรวจอุจจาระ  
เพ่ือค้นหาผู้เป็นโรค
หนอนพยาธิและรักษา  
ผู้เป็นโรคหนอนพยาธิ
ตามมาตรฐานกรม
ควบคุมโรค 
 

ร้อยละ 95 
ประชาชนมีความรู้ 
และรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากการติด
เชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ถูกต้องได้ 
 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  

 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 เงินอุดหนุน 
โครงการพระราชด าริ           
ด้านสาธารณสุขสืบสานตาม 
พระราชปนิธานสมเด็จยา่ 
 ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนธิิ   
ถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านมและขยายระบบ
บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ส่งเสริมให้สตรีมีพฤติกรรม
การตรวจเต้านมตนเองที่
ถูกต้องและสม่ าเสมอ 

ประชาชน 
หมู่ 11 

7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนได้รับการ
พัฒนาด้าน การตรวจ
เต้านมด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้องสม่ าเสมอ ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้และการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
อย่างถูกต้อง 

สถานบริการ
สาธารณสุขมีระบบ
บริการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและ
ส่งเสริมให้สตรีวัย
ท างานตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

2 ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้และ
ควบคุมป้องกัน แก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
ส่งเสริมให้มีการบริโภคเสริม
ไอโอดีนที่มีคุณภาพ ให้
เพียงพอ  

ประชาชน 
หมู่ 11 

6,500 6,500 6,500 6,500 :มีการด าเนินงาน
ป้องกันเกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ส่งเสริมให้มี
การบริโภคเสริม
ไอโอดีนที่มีคุณภาพ 
ให้เพียงพอ 

ร้อยละ 97
ประชาชนมีความรู้ 
เกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านักปลัด 



 

 (แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

3 การควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่อง
โรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้าน
และเพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
วิธีป้องกันตนเองจากการ
ติดเชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง
ได้ 
 

ประชาชน 
หมู่ 11 

6,500 6,500 6,500 6,500 :มีการด าเนินงานป้องกัน
โรคหนอนพยาธิ ทบทวน
วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิ มีการตรวจ
อุจจาระ เพ่ือค้นหาผู้เป็น
โรคหนอนพยาธิและรักษา
ผู้เป็นโรคหนอนพยาธิตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค 
 

ร้อยละ 95 
ประชาชนมีความรู้ 
และรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากการติด
เชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ถูกต้องได้ 
 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 
 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 เงินอุดหนุน 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขสืบสานตามพระราช  
ปนิธานสมเด็จยา่ ตา้นภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อสืบสานพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนธิิ   
ถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทยพ้นภัย
มะเร็งเต้านมและขยายระบบ
บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ส่งเสริมให้สตรีมีพฤติกรรม
การตรวจเต้านมตนเองที่
ถูกต้องและสม่ าเสมอ 

ประชาชน 
หมู่ 12 

7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนได้รับการ
พัฒนาด้าน การ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง
สม่ าเสมอ ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้
และการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

สถานบริการ
สาธารณสุขมีระบบ
บริการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและ
ส่งเสริมให้สตรีวัย
ท างานตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณณรงค์ 
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be Number One (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์) 

เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ เป็น
คนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

เยาวชน หมู่ 
12 

6,000 6,000 6,000 6,000 เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 90 กลุ่ม
เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
พัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพ 

ส านักปลัด 



 

 (แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

3 การควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่อง
โรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้าน
และเพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
วิธีป้องกันตนเองจากการ
ติดเชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง
ได้ 
 

ประชาชน 
หมู่ 12 

7,000 7,000 7,000 7,000 :มีการด าเนินงานป้องกัน
โรคหนอนพยาธิ ทบทวน
วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิ มีการตรวจ
อุจจาระ เพ่ือค้นหาผู้เป็น
โรคหนอนพยาธิและรักษา
ผู้เป็นโรคหนอนพยาธิตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค 
 

ร้อยละ 95 
ประชาชนมีความรู้ 
และรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองจากการติด
เชื้อและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ถูกต้องได้ 
 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 
 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

1 เงินอุดหนุนทั่วไปตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน    
ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้หมดไป
จากประเทศไทยและพัฒนา
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดให้มี
มาตรฐานเพ่ือบริหารจัดการ
สุนัขจรจัดให้เป็นระบบตาม
หลักสวัสดิภาพ 

จ านวนสุนัขทั้ง 
12 หมู่บ้าน 

(1,157 x30) 

35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนและสัตว์
มีความปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

ร้อยละ 100   
ไม่มีคนและสัตว์
เสียชีวิตด้วยโรค
พิษสุนัขบ้าอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

(แบบ ผ.03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 

2 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
 คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้
หมดไปจากประเทศไทย
และพัฒนาศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัดให้มีมาตรฐาน
เพ่ือบริหารจัดการสุนัข
จรจัดให้เป็นระบบตาม
หลักสวัสดิภาพ 

 จ านวนสุนัข 
ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
(1,157 x30) 

35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนและสัตว์มี
ความปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

ร้อยละ 100  
ไม่มีคนและสัตว์
เสียชีวิตด้วยโรค
พิษสุนัขบ้าอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000  

 
 
 
 
 



 

 


