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ค าน า 

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หมายถึงยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเป้า ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้า ได้มีการทบทวน เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม และชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนโครงการที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณ ในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

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

๑. เหตุผลและความจ าเป็น 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าได้ยกร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ตามหนังสือ ที่ มท.0810.7/ว5793 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (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 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

(แบบ ผ.07) 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  
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 

- - - - - - - - - - 

2) พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

- - 38 - 38 - 38 - 38 - 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  
-แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน - - 1 

 
500,000 

 
1 

 
500,000 

 
1 

 
500,000 

 
1 

 
500,000 

 

4) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
-แผนงานการศึกษา 

- - 4 51,600 4 51,600 4 51,600 4 135,600 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

- - - - - - - - - - 



    

 
ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าวัด

ป่าหนองบัวรอง  หมู่ 1 , 10 

 

-   เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 1,10     มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก  

 

- ขนาดกว้าง ๔ม. หนา  
๐.๑๕ม. ยาว ๓๓๘ม.  
พร้อมป้ายโครงการ ๑
ป้าย  

 

 

- 

 

- 487,000 

 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๒  
จากหนองสิม ถึง  สี่แยกบ้านเก่า  

 

 

เพ่ือให้ประชาชน
หมู่ที่ 2  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

ปริมาตรดินถม 
312.00 ลบ.ม. 
งานพ้ืนทางหินคลุก 
156.00 ลบ.ม. 
กว้าง 3 เมตร     
ยาว 520 เมตร สูง 
0.10 เมตร  

       - 

 

- ๗๐๐,๐๐๐ 

 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 



    

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน

นายหันถึงหนองตาหล่อม  หมู่ ๓                  
E ๒๗๕๙๘๖° ,    N ๑๗๒๖๒๗๕° 

 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ ๓ มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

 

 

- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๓๒๐  ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๑,๖๐๐  ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย 

 

- 

 

- ๘๘๓,๐๐๐ 

 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้าน ผอ.บุญรอด ถงึบ้านนางหลง   
ม.๔                       

 พิกัด N ๑๕.๖๒๔๐ °,              
E ๑๐๒.๙๐๑๔° 

 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ ๔   มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและเพื่อ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

 

- กว้าง ๐.๔๐x๐.๔๐ ม. 
ยาว  ๒๒๐  ม.หนา 
๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม.  
พร้อมฝาปดิ คสล.ตลอด
แนว 

      - 

 

 

- ๓๕๒,๐๐๐ 

 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 



    

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่

ที่ ๖  สายที่นานายทองอินทร์ – 
นานางภาวิณี ศักดิเ์ทวิน พิกัด               
N ๑๕.๖๔๘๑๖ °,E ๑๐๒.๘๘๕๘๒ 
° 

-   เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที6่  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  

 

- ขนาดกว้าง 3 ม. หนา  
๐.๑๕ม. ยาว 1,415 ม.  
หนา 0.10ม มีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
424.5 ลบ.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ ๑ป้าย  

 

- - ๒๒๗,๙๐๐ 

 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
ระบายน้ าสะดวก คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕.๖๗
ของครัวเรือนท้ังหมด
ในเขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างถนนคลุก หมู่ที่ ๖ 
จากถนนสายพุทไธสงทางพาด  ถึง
สระขมิ้น 

 

 

เพ่ือให้ประชาชน
หมู่ที่ 6,7,8,12  มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ขนาดกว้าง ๔ม.  ยาว 
๓๐๐ม. หนา ๐.๑0ม. 
พร้อมป้ายโครงการ    ๑
ป้าย  

       - 

 

- 3๐๐,๐๐๐ 

 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  
คิดเป็นร้อยละ  ๑๕
ของครัวเรือนท้ังหมด
ในเขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

 
 



    

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
7 โครงการก่อสร้างสะพานหมู่ที่  ๑๒  

ข้ามคลอง อิสานเขียว
(BOXCULVERT)  

 

-เพื่อให้ประชาชน หมู่
ที่ ๖,๑๒ และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีการ
คมนาคมสะดวกยิ่งข้ึน  

 

 

-ขนาดยาว ๑๕ ม.กว้าง
๒.๔x๒.๔ ม.จ านวน ๓
ช่อง ความยาว ๓ เมตร 
พร้อมป้าย ๑ปา้ย 

 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมีการ
คมนามคมทีส่ะดวก
รวดเร็วข้ึน 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
ระบายน้ าสะดวก คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕.๖๗
ของครัวเรือนท้ังหมด
ในเขตต าบล 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
ถนนลาดยางถึงนางนางเหงียม 
แจะไธสง  หมู่ที่  ๒   

 

 

เพ่ือให้ประชาชน
หมู่ที่ 2  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 
 
 

- ขนาดกว้าง  ๔ ม. ยาว  
๘๖๐ ม.  หนา ๐.๘๐ ม.
ลาดเอียง ๑:๑  หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๓,๓๐๒ ลบ. 

- - ๒๒๐,๐๐๐ 

 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมีการ
คมนามคมทีส่ะดวก
รวดเร็วข้ึน 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 
 



    

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

ซอยบ้านนายสอง สมอเมด็ – 
หนองแฮด พิกัด N๑๕.๖๒๗๘ °,              
E ๑๐๒.๘๙๓๘° 

 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ ๕          มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและเพื่อ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

 

- กว้าง ๐.๔๐x๐.๔๐ ม. 
ยาว ๑๑๕  ม.หนา 
๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม.  
พร้อมฝาปดิ คสล.ตลอด
แนว   

 

- - ๑๘๔,๐๐๐ 

 

 

- -จ านวนรางระบาย
น้ าท่ีมีการสร้าง/
ซ่อมแซมรางระบาย
น้ าเพิ่มขึ้น 

 

ครัวเรือนท่ีมีการ
ระบายน้ าสะดวก คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕.๖๗
ของครัวเรือนท้ังหมด
ในเขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้างถนนดิน  ม.๑  
สายโสกเกวียนหล่ม – โคกซาด 

 

 

-เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 
๑,๑๐   และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

-ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๕๗๐ ม. หนา ๐.๘๐ 
ม. ปริมาณดินขุด  ไม่
น้อยกว่า ๗,๒๘๔  ลบ.
ม.  พร้อมป้ายโครงการ 
๑ ป้ายพร้อม ท่อ ๒ จุด 
จุดละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ 
ท่อน 

- - ๓๕๐,๐๐๐ 

 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  20 ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 
 



    

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
11 โครงการยกระดับถนน คสล.

จากบ้านนางเอมอรถึงบ้านนาย
อนุชิต   หมู่ 3 

 

-   เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 3  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  

 

- ขนาดกว้าง 3 ม. หนา  
๐.๑๕ม. ยาว 235 ม.  
พร้อมป้ายโครงการ ๑
ป้าย  

 

 

- - 487,000 

 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
1๐  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล  หมู่ 
7 จากบ้านนายอดลุย์ถึงหนอง
คูณ 

 

เพ่ือให้ประชาชน
หมู่ที่ 7,8  มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ขนาดกว้าง 4 ม. หนา  
๐.๑๕ม. ยาว 135 ม.  
พร้อมป้ายโครงการ ๑
ป้าย  

 

- - 302,000 

 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 
 



    

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 

8 จากวัดจอมวารีถึงประปา 

 

-   เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 7,8     มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก  

 

กว้าง 4 ม. ยาว 260 
ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ป้ายโครงการ ๑ป้าย  

 

 

- - 582,000 

 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
15  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

14 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าบ่อ
ขยะเกา่ หมู่ 10 

 

 

เพ่ือให้ประชาชน
หมู่ที่ 10  มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 5 ม. ยาว 170 
ม. หนา 0.50 ม. 
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 
476.50 ลบ.ม.  

 

 

- - 30,000 

 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 



    

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

หมู่ 11 สายกลางหมู่บ้านจากรั้ว
โรงเรียนถึงนานายสิน 

 

-เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 
11 ได้คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

 

กว้าง 0.30x0.30 ม. 
ลึก 0.30 ยาว 275 
หนา 0.10 พร้อมฝาปิด 
คสล.  

 

- - 385,000 

 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น
และป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อย
ละ 15  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดใน
เขตต าบล 

กองช่าง 
 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 ถึง บ้าน
หนองหัวหมู ต.แดงใหญ ่

 
 

เพ่ือให้ประชาชน
หมู่ที่ 3 มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 
ม. หนา 0.50 ม. พร้อม
ป้ายโครงการ ๑ป้าย  

 

- - 5,565,000 - จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  
คิดเป็นร้อยละ  ๑๕
ของครัวเรือนท้ังหมด
ในเขตต าบล 

กองช่าง 
 

 รวม 16 โครงการ - - 11,554,900 -    

 



    

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
       แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 
1 โครงการจดัซื้อถังรองรับขยะ

(พลาสติก) 

 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถังขยะทุกครัวเรือน 

 

-จัดซื้อถังขยะจ านวน 
1,300 ถัง 

       - 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
ครัวเรือนท่ีได้รับ
การก าจัดขยะ
อย่างทั่วถึง
(ครัวเรือน) 

-ทุกครัวเรือนมีถัง
รองรับขยะ 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ้านเป้า 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจดัการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลบ้านเป้า 

  57,000 57,000 57,000   ส านักปลดั 

รวม 2 โครงการ        - 557,000 557,000 557,000    

 

 



    

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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 โครงการขุดลอกคลองอีสาน

เขียวหมู่ที่  ๑๒ 

 

- เพื่อให้ประชาชน  
หมู่ที่ ๖,๑๒ และ
ประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียงมีน้ าอุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

 

- ขนาดกว้าง ๔ม. ยาว  
๓,๐๐๐ม.  ลึก ๔ ม. 
พร้อมป้ายโครงการ ๑
ป้าย 

 

- - 2,0๐๐,๐๐๐ 

 

- -จ านวนหนองน้ า
และคลองธรรมชาติ
ที่ได้รับการขุดลอก 

 

-ครัวเรือนท่ีมีน้ า
อุปโภค บริโภค คิด
เป็นร้อยละ  
๑๕.๗๗ของ
ครัวเรือนท้ังหมดใน
เขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

2 โครงการขุดลอกหนองโสก
เกวียนหล่ม  หมู่ที่ ๑ 

 

 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ ๑,๑๐และบริเวณ
ใกล้เคียงมีน้ า   เพื่อ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

 

- ปริมาณดินขุด 
๗๓,๙๘๐ ลบ.ม 

 

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

- -จ านวนหนองน้ า
และคลองธรรมชาติ
ที่ได้รับการขุดลอก 

 

-ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
เพือ่การเกษตรอย่าง
เพียงพอคิดเป็นร้อย
ละ ๑๙.๑๑ของ
จ านวนครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

 



    

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 
3 โครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 

๒ 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้  และ เพื่อ
การเกษตร เลี้ยงสัตว ์

 

- ปริมาณดินขุด 
๓๔,๔๔๐ ลบ.ม 

 

- - 2,0๐๐,๐๐๐ 

 

- -จ านวนหนองน้ า
และคลอง
ธรรมชาติทีไ่ด้รบั
การขุดลอก 

 

-ครัวเรือนท่ีมีน้ า
อุปโภค บริโภค คิด
เป็นร้อยละ  
๑๕.๗๗ของ
ครัวเรือนท้ังหมดใน
เขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

4 โครงการพัฒนาขุดลอกหนอง
บากพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์      
หมู่ที่ ๙ 

 

 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคตลอดป ี

-  ปริมาณดินขดุไม่น้อย
กว่า ๑๓,๙๐๘ ลบ.ม 
ลาดเอียง ๑:๒พร้อมป้าย 
๑ ป้าย 

- - - ๔๙๐,๐๐๐ 

 

-จ านวนหนองน้ า
และคลอง
ธรรมชาติทีไ่ด้รบั
การขุดลอก 

 

-ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอคิดเป็นร้อย
ละ ๑๙.๑๑ของ
จ านวนครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

  



    

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
5 โครงการขุดลอกสระสี่เหลี่ยม  

หมู่ที่ ๒ 

 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ ๒และบริเวณ
ใกล้เคียงมีน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

 

-ขนาดกว้าง ๑๒๐ – 
๑๖๐ม. ยาว ๒๐๐ – 
๒๒๐ม. ลึก ๑ ม. 
ปริมาณดินขุด ๒๙,๔๐๐
ลบ.ม  พร้อมป้าย
โครงการ ๑ป้าย 

       - - ๑,๑๘๐,๐๐๐ 

 

- -จ านวนหนองน้ า
และคลอง
ธรรมชาติทีไ่ด้รบั
การขุดลอก 

 

-ครัวเรือนท่ีมีน้ า
อุปโภค บริโภค คิด
เป็นร้อยละ  
๑๕.๗๗ของ
ครัวเรือนท้ังหมดใน
เขตต าบล 

กองช่าง 
 

6 โครงการขุดลอกหนองแก พร้อม
ปรับภูมิทัศน์  หมู่ที๖่,๑๒ 

 

 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ ๖,๑๒และ
ประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียงมีน้ าอุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

 

-  ปริมาณดินขดุ 
๖๗,๕๐๐    ลบ.ม. 

 

-   ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

-จ านวนหนองน้ า
และคลอง
ธรรมชาติทีไ่ด้รบั
การขุดลอก 

 

-ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอคิดเป็นร้อย
ละ ๑๙.๑๑ของ
จ านวนครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตต าบล 

กองช่าง 
 

 

 



    

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 

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) 
7 โครงการขุดดินคูหนองบัว  

พร้อมปรับภมูิทัศน์  หมู่ที่ ๑ 

 

- เพือ่ให้ประชาชนหมู่
ที่ ๑,๑๐  มีน้ าอปุโภค
บริโภคและน้ า เพื่อ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

-ปริมาณดินขุด ๘,๗๕๐ 
ลบ.ม  

 

 

- - - 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

-จ านวนหนองน้ า
และคลอง
ธรรมชาติทีไ่ด้รบั
การขุดลอก 

 

-ครัวเรือนท่ีมีน้ า
อุปโภค บริโภค คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕.๗๗
ของครัวเรือนท้ังหมด
ในเขตต าบล 

กองช่าง 
 

8 โครงการขุดลอกคลองกั้นแนว
เขตที่สาธารณะโคกส าโรง หมู่ที่ 
๖,๑๒ 

 

 

-เพื่อป้องกันการบุกรุก
แนวเขตทีส่าธารณะ
ของประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียง 

- โคกส าโรงพ้ืนท่ี  ๙๑ไร่  

 

-  - 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

-จ านวนหนองน้ า
และคลอง
ธรรมชาติทีไ่ด้รบั
การขุดลอก 

-ป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะจาก
ประชาชน 

 

กองช่าง 
 

 
 
 



    

 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
9 โครงการขุดลอกหนองบัว หมู่ที่ 

๑ 

 

 

-เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 
๑,๑๐,๒,๓และ
ประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียงมีน้ าอุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

-ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร  
ยาว ๒๘๐ เมตร ลึก  ๕  
เมตร ลาดเอียง ๑:๒ 

- 

 

 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

-จ านวนหนอง
น้ าและคลอง
ธรรมชาติที่
ได้รับการขุด
ลอก 

 

-ครัวเรือนท่ีมีน้ า
อุปโภค บริโภค คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕.68
ของครัวเรือนท้ังหมด
ในเขตต าบล 

กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่
ที่ ๘  ล าห้วยตะกั่ว (แบบท่อ)  

 

 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ ๗,๘ และบริเวณ
ใกล้เคียงมีน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

 

- ก่อสร้างฝายน้ าล้น (แบบ
ท่อระบายน้ า คสล.) ขนาด
ท่อ Ø ๐.๘๐ ม. จ านวน ๔ 
แถวๆละ ๑๐ ท่อน รวม 
๔๐ ท่อน ตามแบบ อบต.
ก าหนด พร้อมป้าย ๑  
ป้าย 

-  ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

-จ านวนหนอง
น้ าและคลอง
ธรรมชาติที่
ได้รับการขุด
ลอก 

- ครัวเรือนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
พอเพียง คิดเป็นร้อย
ละ ๑๕.๗๗ ของ
จ านวนครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

รวม 10 - - 9,680,000 3,690,000    



    

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 

(บาท) 
๒๕64 

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย

หม่ าปลาเผา- ม.3 บ้านดอนกลาง 
 

X 275369  Y 1727697 

 

- เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

 

 

กว้าง 4 เมตร ยาว 844 
เมตร     หนา 0.15 เมตร 

 

- - 1,825,000 - จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 
สายบ้านคณู-บ้านหนองเปล่ง 
จุดเริ่ม 
X 271420  Y 1730229 

จุดสิ้นสุด                             
X 271341  Y1731280 

- เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว  

กว้าง 4 เมตร  

ยาว 1,200 เมตร 

 หนา 0.15 เมตร 

 

- - 2,595,000 - จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 



    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย

ศาลากลางบ้าน-โรงสี หมู่ 4 
จุดเริม่ 
X 275020  Y 1728478 

จุดสิ้นสุด                        
X 275039  Y 1728575 

- เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

 

 

กว้าง 3 เมตร 

 ยาว 105 เมตร      

หนา 0.15 เมตร 

 

- - 173,000 - จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1
สายบ้านนายสนั่น บุญเกิด-ทุ่งนา 

- เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว  

กว้าง 2 เมตร  

ยาว 78 เมตร      

หนา 0.15 เมตร 

 

- 

 

- 85,000 - จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 
 



    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย

บ้านนายอรรถสิทธ์ิ-ปู่ตา ม.4 
จุดเริ่ม 
X 274974  Y 1728616 

จุดสิ้นสุด                        
X 274922  Y 1728544 

- เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

 

 

กว้าง 2.50 เมตร 

 ยาว 98 เมตร     

 หนา 0.15 เมตร 

 

- - 136,000 - จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน 
คสล. หมู่12 สายบ้านนายสมศักดิ ์
เดชโคบุตร-บ้านนางแพง ปุงไธสง   
จุดเริม่                    
X 274974  Y 1728616  
จุดสิ้นสุด                        
X 274922  Y 1728544 

- เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว  

กว้าง 3 เมตร  

ยาว 110 เมตร    

หนา 0.15 เมตร 

 

- 

 

- 181,000 

 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 
 



    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
7 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน 

คสล. หมู่2 หน้าศาลาประชาคม  
จุดเริม่ 
X 276436  Y 1725939  
จุดสิ้นสุด 

X 276440  Y 1725945 

- เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

 

 

กว้าง 5 เมตร  

ยาว 30 เมตร     

 หนา 0.15 เมตร 

 

- - 81,000 - จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้างเทพ้ืน คสล.ข้าง 
อบต.บ้านเป้า 
จุดเริ่ม 
X 274335  Y 1728834  
จุดสิ้นสุด                        
X 274310  Y 1728772 

- เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช่ประโยชน์และ
ป้องกันน้ าท่วมขัง  

กว้าง 4.50 เมตร 

 ยาว 104 เมตร 

  หนา 0.15 เมตร 

- 

 

- 245,000 - -จ านวนครัวเรือนได้
ใช้ทีบ่ริการสาธารณะ  

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 
 



    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
9 โครงการก่อสร้างโดม

เอนกประสงค์ 
- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตพื้นท่ีได้ใช้
บริการสาธารณะ 

 

 

กว้าง 15 เมตร 

ยาว 30 เมตร 

สูง 5 เมตร พื้นที่ใช้สอย 
450 ตร.ม. 

- - 2,000,000 - 
 

-จ านวนครัวเรือนได้
ใช้บริการสาธารณะ  

 

-ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์  คิดเป็นร้อย
ละ  ๑๕ของครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
หมู่ 7 จากบ้านแม่สายบัว-หนอง
คูณ 
จุดเริม่                             
X 270511  Y 1729771    
จุดสิ้นสุด                          
X 270529  Y 1729971 

 -เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

 

กว้าง 0.30 เมตร 

ลึก 0.30 เมตร 

ยาว 205 เมตร 

 

- 

 

-    280,000 - -จ านวนรางระบาย
น้ าท่ีมีการสร้าง/
ซ่อมแซมรางระบาย
น้ าเพิ่มขึ้น 

 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 
 



    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าข้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
แฮต หมู่.11 
จุดเริ่ม                           
X 274335  Y 1728834 
จุดสิ้นสุด                        
X 274286  Y 1728734 

- -เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

 

 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาว 112 เมตร      

ลึก 0.40 เมตร 

 

- - 210,000 - -จ านวนรางระบาย
น้ าท่ีมีการสร้าง/
ซ่อมแซมรางระบาย
น้ าเพิ่มขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากศาลากลางบ้านถึง
ถนนลาดยาง หมู่ 11 
จุดเริ่ม 
X 274580  Y1728857    
จุดสิ้นสุด                        
X 274565  Y 1728769 

- -เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

 

กว้าง 0.30 เมตร  

ยาว 86 เมตร      

ลึก 0.30 เมตร 

 

- 

 

- 127,700 - -จ านวนรางระบาย
น้ าท่ีมีการสร้าง/
ซ่อมแซมรางระบาย
น้ าเพิ่มขึ้น 

 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 



    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
13 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

หมู่ 11   
จากบ้านนายเฉลิมวุฒ-ิสี่แยกทาง
ไปบ้านหนองหว้า                 
จุดเริ่ม 
X 274465  Y 1728790  
จุดสิ้นสุด                        
X 274468  Y 1728798 

- -เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

 

 

ยาว 131 ม ท่อ คสล. 
Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่
พัก คสล.จ านวน 14 
บ่อ     

 

- - 305,000 - -จ านวนรางระบาย
น้ าท่ีมีการสร้าง/
ซ่อมแซมรางระบาย
น้ าเพิ่มขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู ่
1 จากบ้าน ผอ.ประหยดั –  
บ้านนางคุ้ม เลไธสง 

- -เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

 

กว้าง 0.40 ม  

ยาว 230 ม     

 ลึก 0.40 ม 

 

- 

 

- 428,500 - -จ านวนรางระบาย
น้ าท่ีมีการสร้าง/
ซ่อมแซมรางระบาย
น้ าเพิ่มขึ้น 

 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 



    

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 

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) 
15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาง

กาหลง ชุ่มนาค-นานางชูศรี กลับ
โก หมู่ที่ 1 

- -เพื่อให้ประชาชน 
ได้มไีฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

 

 

ยาว 420 เมตร      

 

- - 155,000 -  -บริเวณทีต่ิดตั้ง
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

 

 

-ครัวเรือนท่ีมไีฟฟ้าใช้
พอเพียงร้อยละ  ๑5  
ของครัวเรือนท้ังหมด
ในเขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาง
ไพรวัลย์ ยิ่งสวัสดิ-์ที่นานางอุดม 
เปรมไธสง หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

 

ยาว 400 เมตร 

 

- 

 

- 143,000 - -บริเวณที่ตดิตั้งไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 

-ครัวเรือนท่ีมไีฟฟ้าใช้
พอเพียงร้อยละ  ๑5  
ของครัวเรือนท้ังหมด
ในเขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

 
 
 



    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 

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) 
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก

ถนนลาดยาง-โคกชาด หมู่ท่ี 1 
-เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว  

 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
906 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1ป้าย 

- - 1,960,000 -  -จ านวนครัวเรือนท่ี
มีการคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

18 โครงการก่อสร้างถนนดินสายนา
นายประเสริฐ์-นานางสมบรูย์ หมู่
6                                 
จุดเริ่ม 
X 272318  Y17258890 
จุดสิ้นสุด 
X 272231  Y 1729011 

-เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว  

 

 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 
0.60 เมตรปริมาตร
ดินถม 1,260 ลบ.ม.  

- 

 

- 52,900 - -จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 
 
 



    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 

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) 
19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย 

2016-บ้านนางเขี่ยน หมู่ที ่6    
จุดเริ่ม 
X 272497  Y 1729417    
จุดสิ้นสุด 

X 272530  Y 1729442 

 -เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว  

กว้าง 3 เมตร              
ยาว 96 เมตร                 
หนา 0.10 เมตร      

 

- - 158,500 

 

-  -จ านวนครัวเรือนท่ี
มีการคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย 
2016-บ้านนางสายหยุด หมู่ที่ 6 
จุดเริม่                            
X 272131  Y 1729463    
จุดสิ้นสุด                             
X 272099  Y 1729304 

-เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

 

กว้าง 3 เมตร  

ยาว 160 เมตร  

หนา 0.10 เมตร     

 

- 

 

- 35,500 

 

- -จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 
 
 



    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 

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) 
21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน

นายชิต รุ้งเป้า ไปทางบ้านแดง
ใหญ่ หมูที่ 8                     
จุดเริ่ม 
X 270789  Y1729594  
จุดสิ้นสุด                        
X 270783  Y 1729429    

 

- -เพื่อให้ประชาชน 
ได้มไีฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

 

 

ยาว 150 เมตร   

 

- - 66,000 - -บริเวณที่ตดิตั้งไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 

-ครัวเรือนท่ีมไีฟฟ้าใช้
พอเพียงร้อยละ  ๑5  
ของครัวเรือนท้ังหมด
ในเขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

22 โครงการไฟชะโงก 6 จุด โดยใช้ไฟ
เจ้าของบ้านหมู่ 6 
X 272876  Y 1729216   
X 272741  Y 1729376 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

 

- ประชาชนภายในหมู่ 6 

 

- 

 

- 6,000 

 

- -บริเวณที่ตดิดั้งไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 

 

-ครัวเรือนท่ีมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 15ของครัวเรือน
ทั้งหมดภายในต าบล 

 

กองช่าง 
 

 
 



    

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 

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) 
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก

ประปา-หนองบาก หมู่ที่ 9 
X275095,y1727963 

x275038,y1727801 

 -เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว  

กว้าง 3 เมตร  

ยาว 133 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  

- - 218,400 

 

-  -จ านวนครัวเรือนท่ี
มีการคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายสุพล เดชไธสง-โคกคูดิน 
หมู่ที่ 9 
x-274975,y1728083 

x-274107,y-1727250 

-เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

 

กว้าง 3 เมตร  

ยาว 141 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  

- 

 

- 231,500 

 

- -จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 



    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 

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) 
25 โครงการก่อสร้างถนน ดินจากนา

นางเรือนทอง ตู่ไธสง-บ้านจอกสดุ
เขต อบต.บ้านเป้า หมู่ 10 
x-277013,y1728230 

 -เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว  

กว้าง 5 เมตร  

ยาว 1,810เมตร   
หนา0.60 เมตร     
ปริมาตรดิน 5,430 
ลบ.ม. 

- - 232,000 

 

-  -จ านวนครัวเรือนท่ี
มีการคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

26 โครงการก่อสร้างถนน ดินจากนา
นายเสง่ียม ตบไธสง-บ้านหนอง
หว้าสุดเขต อบต.บ้านเป้า หมู่ 10 
x-276540,y1729958 

 

-เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

 

ยาว 141 เมตร   
กว้าง 5 เมตร       
หนา 0.60 เมตร       
ประรมิาตรดินถม 423 
ลบ.ม. 

- 

 

- 18,000 

 

- -จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 
 

 



    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 

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) 
27 โครงการถนนหินคลุกจากปากทาง

2061-นานางสุชัญญา หมู่ที่ 2 
X276776  Y 1726216  
X 276724  Y 1725581 

 

 

-เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว  

กว้าง 4 เมตร       
ยาว 862 เมตร        
หนา 0.10 เมตร     
ปริมาตรหินคลุก 
345 ลบ.ม.       

      -  - 256,000 - -จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  
คิดเป็นร้อยละ  ๑๕
ของครัวเรือนท้ังหมด
ในเขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนายมติร ดไีธสง-บ้านนาย
สมบูรณ์ ตามไธสง หมู่ที่ 10 

x276342,y1726794 

 

 

- -เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

 

กว้าง 0.40 ม         
ลึก 0.40ม            
ยาว 271 เมตร 

 

- - 505,000 - -จ านวนรางระบาย
น้ าท่ีมีการสร้าง/
ซ่อมแซมรางระบาย
น้ าเพิ่มขึ้น 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อย
ละ ๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดใน
เขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

 
 



    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
29 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบาย

น้ าจากบ้านนายมติร ดไีธสง-บ้าน
นายสมบรูณ์ ตามไธสง หมู่ 10 
X276231,y1726722 

 

- -เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

 

 

ยาว 218 ม      
กว้าง0.10 ม      

 

   

  

 -จ านวนรางระบาย
น้ าท่ีมีการสร้าง/
ซ่อมแซมรางระบาย
น้ าเพิ่มขึ้น 

 

-ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนางกองศรี ค ามูลคร-บ้าน
นายกอง ตุ่ยไธสง หมู่ 10 
X276223,y1276692 

 

- -เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

 

กว้าง 0.40 ม     
ยาว 90 ม          
ลึก 0.40 ม  

- 

 

- 169,500 

 

- -จ านวนรางระบาย
น้ าท่ีมีการสร้าง/
ซ่อมแซมรางระบาย
น้ าเพิ่มขึ้น 

 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 



    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 
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) 
31 โครงการก่อสร้างลาน คสล.ลาน

ประปาหมู่ 11 
X274520,y1728629 

 

 -เพื่อให้ประชาชน 
ได้ใช้ในการ
สาธารณประโยชน์  

กว้าง 22 เมตร           
ยาว 22 เมตร            
หนา 0.15 เมตร  

- - 249,800 

 

-   -เพื่อให้ประชาชน 
ได้ใช้ในการ
สาธารณประโยชน์ 

-ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์  คิดเป็นร้อย
ละ  ๑๕ของครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนายมานพ แสงภักด ี
x-274547,y1728083 

x-274538,y-1728600 

-เพื่อให้ประชาชน 
ได้คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

 

กว้าง 4 เมตร      
ยาว 39 เมตร    
หนา 0.15 เมตร  

 

- 

 

- 85,000 

 

- -จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว คดิเป็นร้อยละ 
๓๐  ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในเขต
ต าบล 

 

กองช่าง 
 

 
 
 



    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 

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) 
33 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หนองรัง

กาหมู่ 11 
X274496,y1728587 

 

 เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 11และ
ประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียงได้ใช้
ประโยชน ์

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม
แบบ อบต.บ้านเป้า 

- - 200,000 

 

-    -เพื่อให้ประชาชน 
ได้ใช้ในการ
สาธารณประโยชน์ 

-ประชาชนมีการใช้
ประโยชน์  คิดเป็นร้อย
ละ  ๑๕ของครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

34 โครงการล้อมรั้วป่าชุมชนโคกบัก
จ่อย(หลังโรงเรียน) หมู่ 11 
x-274528,y1728992 

เพ่ือป้องกันการ
ลึกล้ าเขตพ้ืนที่ป่า
สงวน 

ยาว 885 เมตร 

เสาคอนกรีตพร้อม
ลวดหนาม 

 

       - 

 

- 100,000 

 

- -เพื่อประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ป่าชุมชน 

 

-ป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะจาก
ประชาชน  

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 



    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 

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) 
35 โครงการขยายเขตไฟฟ้า(บ้าน

น้อย) หมู่  12 
x-273290,y1729536 

- เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

 

ยาว 145 เมตร 

 

- 

 

- 66,000 

 

- -บริเวณที่ตดิตั้งไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 

 

-ครัวเรือนท่ีมไีฟฟ้าใช้
พอเพียงร้อยละ  ๑5  
ของครัวเรือนท้ังหมด
ในเขตต าบล 

 

กองช่าง 
 

36 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สระขมิน้
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 11และ
ประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียงได้ใช้
ประโยชน ์

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม
แบบ อบต.บ้านเป้า 

- - 500,000 500,000 -เพื่อให้ประชาชน ได้
ใช้ในการ
สาธารณประโยชน์ 

ประชาชนมีการใช้
ประโยชน์  คิดเป็น
ร้อยละ  ๑๕ของ
ครัวเรือนท้ังหมดใน
เขตต าบล 

กองช่าง 

 
 
 
   
 
 



    

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
แผนงานการศึกษา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ค่าหนังสือเรียน เพ่ือจัดหาหนังสือเรียนให้แก่
ผู้เรียนตามนโยบายรัฐบาล 

ผู้เรียนที่มีอายุ ๓ – ๕ 
ปี จ านวน 120  คน 

- 24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

ผู้เรียนมีหนังสือเรียน 
ส าหรับใช้ในการเรียนรู้ 

กองการศึกษาฯ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒ ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 

เพ่ือสนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียนให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบายรัฐบาล 

ผู้เรียนที่มีอายุ ๓ – ๕ 
ปี จ านวน 120   คน 

- 24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าอุปกรณ์การเรียน 

กองการศึกษาฯ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓ ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

เพ่ือสนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียนให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบายรัฐบาล 

ผู้เรียนที่มีอายุ ๓ – ๕ 
ปี จ านวน 120   คน 

- 36,000 
 

36,000 
 

36,000 
 

ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

กองการศึกษาฯ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๔ ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาให้แก่
ผู้เรียนตามนโยบายรัฐบาล 

ผู้เรียนที่มีอายุ ๓ – ๕ 
ปี จ านวน 120  คน 

- 51,600 51,600 51,600 ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

กองการศึกษาฯ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รวม 4 - 135,600 135,600 135,600   
 

 



    

 


