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คำนำ 

   การจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2ประจำป' พ.ศ.2565 ขององค)การ
บริหารส-วนตำบลเป0 าะ ฉบับนี้จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค) เพ่ือแก�ไขป8ญหาความเดือดร�อนของประชาชน  
ให�บรรลุเป<าหมายตามภารกิจและอำนาจหน�าท่ีขององค)การบริหารส-วนตำบลเป0าะอย-างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2561  

ข�อ  22 เพ่ือประโยชน)ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ให�องค)กรปกครองส-วน 
ท�องถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ินจัดทำร-างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ี 
เพ่ิมเติมพร�อมเหตุผลความจำเปEนเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร-างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ี 
เพ่ิมเติม สำหรับองค)การบริหารส-วนตำบลให�ส-งร-างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมให�สภาองค)การบริหารส-วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห-งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค)การบริหารส-วนตำบล พ.ศ. 2537 ด�วย 

เม่ือแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมได�รับความเห็นชอบแล�ว ให�ดำเนินการตามข้ันตอนแห-งระเบียบท่ี 
เก่ียวข�องและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ประจำป' พ.ศ.2565 หวังเปEนอย-างยิ่ง
ว-าการเพ่ิมเติมพัฒนาท�องถ่ินดังกล-าว จะเกิดประโยชน)สูงสุดต-อประชาชนและท�องถ่ินต-อไป 
   

                

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

                              30  กันยายน  2565 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

สารบัญ 

                      

                                           หน�า 

ส�วนท่ี 1 บทนำ 

1. เหตุผลความจำเปEน         1 

2. วัตถุประสงค)ของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน      1 

3. การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)      1   
    

ส�วนที่  3   การนำแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู-การปฏิบัติ 

             - บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น 

  -  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท�องถ่ิน (แบบ ผ.01)        2  

  -  บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)       4  

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
ส1วนท่ี 1  

บทนำ 

1. เหตุผลความจำเป;น 
ตามท่ีองค
การบริหารส�วนตำบลเป�าะ ได�มีการจัดทำและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน   

(พ.ศ.2566-2570) ไปแล�วนั้น 
  เนื่องจากองค
การบริหารส�วนตำบลเป�าะ มีความจำเป3นในการพิจารณาเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือโครงการสามารถแก�ไขป7ญหาความเดือดร�อนของประชาชนได�ทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป3นในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือให�ป7ญหา/ความต�องการนำไปสู�การ
ปฏิบัติท่ีแท�จริง 
  ดังนั้น เพ่ือให�การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน เป3นไปตามระเบียบฯ เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน สามารถแก�ไขป7ญหาความเดือดร�อนให�กับประชาชนได� องค
การบริหารส�วนตำบลเป�าะจึงได�จัดทำ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ประจำปA พ.ศ.2565  ข้ึน 

2. วัตถุประสงค,ของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท
องถ่ิน 
เพ่ือให�แผนพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับสถานการณ
ในป7จจุบันนำไปสู�การปฏิบัติได� 

อย�างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน
สุขต�อประชาชน สามารถนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท�องถ่ินไปจัดทำงบประมาณ
ตามปAท่ีกำหนดไว� และใช�เป3นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ต�อไป 

3. การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท
องถ่ิน 
ระเบียบกระทราวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

พ.ศ.2548 และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
ข
อ 22 เพ่ือประโยชน
ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�องค
กรปกครองส�วน 

ท�องถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (1.)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ินจัดทำร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพร�อม
เหตุผลและความจำเป3นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
  (2.)คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
สำหรับองค
การบริหารส�วนตำบลให�ส�งร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมให�สภาองค
การบริหารส�วนตำบลพิจารณาตาม
มาตร 46 แห�งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค
การบริหารส�วนตำบลพ.ศ.2537 ด�วย 
  เม่ือแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมได�รับความเห็นชอบแล�ว ให�ส�งแผนพัฒนาท�องถ่ินดังกล�าวให� 
ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� พร�อมท้ังปIดประกาศให�ประชาชนทราบโดยเปIดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวันนับแต�วันท่ี
ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� 



 

 

  ดังนั้น เพ่ือให�การดำเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ินเป3นไปตามระเบียบดังกล�าว และเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค
การบริหารส�วนตำบลเป�าะ จึงได�จัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ข้ึน 

 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท
องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่  2 ประจำป' พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
  
 

 



แบบ ผ.01

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.ยุทธศาสตร(ด�าน

โครงสร�างพื้นฐาน

8

1.2 แผนงานเคหะและ

ชุมชน
1 200,000.00     1 200,000.00      1 200,000.00     1 200,000.00     1 200,000.00    5 1,000,000.00     

รวม 9 3,100,000.00 9 3,100,000.00  9 3,100,000.00  9 3,100,000.00  9 3,100,000.00 45 15,500,000      

 4 ยุทธศาสตร(ด�านการ

อนุรักษ(

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม

4.1 แผนงานการเกษตร 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 5 50,000.00

                 รวม 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 5 50,000.00

ยุทธศาสตร(

ป7 2567 ป7 2568 ป7 2570

จํานวน

โครงการ

2,900,000.00   8 2,900,000.00   2,900,000.00  1

2

2,900,000.00   8 2,900,000.00   8

1.1 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา
40 14,500,000.00   

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

ป7 2569

จํานวน

โครงการ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 ประจําป7 พ.ศ. 2565
องค(การบริหารส>วนตําบลเป?าะ  อําเภอบึงบูรพ(  จังหวัดศรีสะเกษ

รวม  5  ป7

จํานวน

โครงการ

ป7 2566



3

2. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร(

6.  ยุทธศาสตร( ด�านการ

พัฒนาองค(กร

     6.1  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00

รวม 1
100,000.00 1 100,000.00      1

100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00

15,650,000.00  513,210,000.00

    งบประมาณ   

   (บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ   

(บาท)

งบประมาณ   

(บาท)

งบประมาณ   

(บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ   

(บาท)

งบประมาณ   

(บาท)

11 113,210,000.00

แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 ประจําป7 พ.ศ. 2565
องค(การบริหารส>วนตําบลเป?าะ  อําเภอบึงบูรพ(  จังหวัดศรีสะเกษ 

ป7 2566 ป7 2569

รวมทั้งสิ้น 11 3,210,000.00 11 3,210,000.00 11 3,210,000.00

รวม  5 ป7ป7 2567 ป7 2568 ป7 2570

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก�อสร�างถนนหิน

คลุกพร�อมปรับเกรด บ�าน

โนนลาน หมู�1 สายตากแดด

เหล�าใหญ� - นาคํา

เพื่อให�ประชาชน

มีถนนในการ

คมนาคมสะดวก

กว�าง 4เมตร 

ยาว 2,000 

เมตร หนา.

0.10 เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร�อยละ

ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู�ใช�บริการ

ประชาชน

ได�มีถนนใน

การ

คมนาคม

อย�างสะดวก

กองช�าง

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว:า

จะได'รับ

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2. บัญชีโครงการพัฒนาท'องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่  2 ประจําป@ พ.ศ. 2565

องค�การบริหารส:วนตําบลเปAาะ  อําเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

1. ยุทธศาสตร�  ด'านโครงสร'างพื้นฐาน

4

300,000     300,000     300,000     ร�อยละ

ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู�ใช�บริการ

ประชาชน

ได�มีถนนใน

การ

คมนาคม

อย�างสะดวก

กองช�าง2 โครงการก�อสร�างถนนดิน

ถมพร�อมบดอัดเกลี่ยเรียบ

บ�านโนนลาน   หมู� 1  สาย

โนนใหม� - นาน�อย (ด�านทิศ

เหนือ)

เพื่อให�ประชาชน

มีถนนในการ

คมนาคมสะดวก

กว�าง 4 เมตร  

ยาว 1,000 

เมตร หนา0.10

เมตร

300,000     300,000     

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปGาหมาย

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ



แบบ ผ.02

2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก�อสร�างวางท�อ

ระบายน้ํา พร�อมบ�อพักบ�าน

โนลาน หมู�9 สายถนนแยก

บ�านนายพิมพา แพงยา ถึง

คลองอีสานเขียว

เพื่อป:องกันน้ํา

ท�วมขังในท�อง

ถนนและหมู�บ�าน

ท�อซีเมนต<

ขนาด 0.60 

เมตร ยาว 101 

เมตร พร�อม

บ�อพักจํานวน 5

 จุด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร�อยละ

ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู�สัญจร

มีการ

ระบายน้ําได�

อย�างสะดวก

ขึ้น

กองช�าง

2 บัญชีโครงการพัฒนาท'องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม   ครั้งที่  2 ประจําป@ พ.ศ. 2565

องค�การบริหารส:วนตําบลเปAาะ  อําเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
     2566   

     (บาท)

5

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

1. ยุทธศาสตร�  ด'านโครงสร'างพื้นฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปGาหมาย

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลที่คาดว:า

จะได'รับ



แบบ ผ.02

2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก�อสร�างถนน 

คสล.พร�อมวางท�อซีเมนต< 

บ�านโนนลาน หมู� 9 สาย

คลองอีสานเขียว ถึงลําห�วย

ทับทัน

เพื่อให�ประชาชน

มีถนนในการ

คมนาคมสะดวก

กว�าง3 เมตร  

ยาว1,500 

เมตร หนา0.15

เมตร พร�อม

วางท�อซีเมนต< 

 ขนาด  30 ซ.

ม. ยาว200

เมตร.

600,000     600,000     600,000     600,000     600,000     ร�อยละ

ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู�ใช�บริการ

สัญจร

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

การ

คมนาคม

สะดวก

กองช�าง

แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม   ครั้งที่  2 ประจําป@ พ.ศ. 2565

องค�การบริหารส:วนตําบลเปAาะ  อําเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

1. ยุทธศาสตร�  ด'านโครงสร'างพื้นฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6

2 บัญชีโครงการพัฒนาท'องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว:า

จะได'รับ

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
     2566   

     (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปGาหมาย

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



แบบ ผ.02

2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก�อสร�างถนนหิน

คลุกพร�อมปรับเกรด บ�าน

โนนลานกลาง หมู�13  

(สายป?าช�า-กองขยะ)

เพื่อให�ประชาชน

มีถนนสําหรับ

การคมนาคมได�

อย�างสะดวก

กว�าง4 เมตร

ยาว500 เมตร

หนา0.10 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร�อยละ

ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู�สัญจร

ประชาชน

ได�มีถนนใน

การ

คมนาคม

อย�างสะดวก

กองช�าง

6 โครงการปรับเกรดถนน

ภายใน เขต อบต.เปAาะ

เพื่อให�ประชาชน

มีถนนสําหรับ

การคมนาคมได�

อย�างสะดวก

ถนนทุกสายใน

เขต อบต.

จํานวน 12 

หมู�บ�าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร�อยละ

ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู�สัญจร

ประชาชน

ได�มีถนนใน

การ

คมนาคม

อย�างสะดวก

กองช�าง

แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม   ครั้งที่  2 ประจําป@ พ.ศ. 2565

องค�การบริหารส:วนตําบลเปAาะ  อําเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

1. ยุทธศาสตร�  ด'านโครงสร'างพื้นฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7

2 บัญชีโครงการพัฒนาท'องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว:า

จะได'รับ

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
     2566   

     (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปGาหมาย

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



แบบ ผ.02

2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการติดตั้งป:าย

ประชาสัมพันธ<ชื่อถนน

ภายในหมู�บ�าน

เพื่อให�มีชื่อถนน

ในเขตพื้นที่อบต.

 ที่มีความถูกต�อง

ชัดเจน

ถนนสายหลัก 

ในเขตพื้นที่ 

อบต.เปAาะ

จํานวน 12

หมู�บ�าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร�อยละ

ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู�ใช�บริการ

ประชาชน

ในพื้นที่รู�จัก

ชื่อถนน 

เพื่อความ

ถูกต�องชัดเจน

กองช�าง 

8 โครงการกําจัดวัชพืชและ

ถางป?าสองข�างทาง

เพื่อให�ถนนมี

ความสวยงาม

และการสัญจร

สะดวก

ถนนทุกสายใน

เขตพื้นที่ อบต.

เปAาะ จํานวน

12หมู�บ�าน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร�อยละ

ความพึง

พอใจของ

ผู�ใช�บริการ

สัญจร

ประชาชนมี

การ

คมนาคม

สะดวก

ปลอดภัย

กองช�าง

รวม จํานวน 8 โครงการ 750,000 750,007 750,000 750,000 750,000

แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม   ครั้งที่  2 ประจําป@ พ.ศ. 2565

องค�การบริหารส:วนตําบลเปAาะ  อําเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

1. ยุทธศาสตร�  ด'านโครงสร'างพื้นฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8

2 บัญชีโครงการพัฒนาท'องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว:า

จะได'รับ

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
     2566   

     (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปGาหมาย

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



2  บัญชีโครงการพัฒนาท'องถิ่น แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3  การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

4. ยุทธศาสตร�  ด'านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

    4.1 แผนงานด'านการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษ<พันธุกรรม

พืฃอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เพื่อสํารวจ

ทรัพยากรใน

พื้นที่ จัดทํา

ฐานข�อมูล

ทรัพยากรท�องถิ่น

 จัดทําทะเบียน

ทรัพยากรสัตว<

และทะเบียนพืช

วัดป?าเนรัญชรา

,วัดป?าโนนลาน

,วัดป?าโนนสิม, 

 วัดป?าสันติ

นิมิตร,  วัดป?า

ทองคํา,  วัดป?า

หนองคูน�อย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  เกิดการ

รวมกลุ�ม

กิจกรรม

ตามแนว

พระราชดําริ

และเกิด

ความสมัคร

สมานสามัคคี

สํานักปลัด

รวม จํานวน 1 โครงการ    - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ผลที่คาดว:า

จะได'รับ

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

9

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปGาหมาย

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI)

แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม   ครั้งที่  2 ประจําป@  พ.ศ. 2565

องค�การบริหารส:วนตําบลเปAาะ  อําเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท'องถิ่น แบบ ผ.02

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส�งเสริมการตลาด

สินค�า OTOP และ

ผลิตภัณฑ<ท�องถิ่น ของดี

อําเภอบึงบูรพ< ประจําปN

งบประมาณ พ.ศ.2566

เพื่อพัฒนาชุมชน

ให�เกิดการเรียนรู�

 พัฒนาตนเอง

ด�านการตลาด 

การประกอบ

ธุรกิจการค�า

อุดหนุน

งบประมาณ

ให�กับอําเภอ

บึงบูรพ<

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร�อยละ

ความพึง

พอใจของ

ผู�ใช�บริการ

เพิ่มช�องทาง

การตลาด 

เรียนรู�การ

บริหาร

จัดการด�าน

การตลาด 

ส�งผลให�มี

รายได�เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

รวม จํานวน 1 โครงการ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่  2 ประจําป@ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว:า

จะได'รับ

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

10

องค�การบริหารส:วนตําบลเปAาะ  อําเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

6 ยุทธศาสตร�  ด'านการพัฒนาองค�กร

  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปGาหมาย

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ:า

แรงต่ําเพื่อการเกษตร บ�าน

โนนลาน หมู� 1

เพื่ออุดหนุน

ให�แก�การไฟฟ:า

ส�วนภูมิภาค ใน

การขยายเขต

ไฟฟ:า

สายข�าง

โรงเรียนบ�าน

โนนลาน ถึงนา

ตากแดด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร�อยละ

ความพึง

พอใจของ

ผู�ใช�บริการ

ประชาชนมี

ไฟฟ:าใช�เพื่อ

การเกษตร

กองช�าง/การ

ไฟฟ:าส�วน

ภูมิภาค

รวม จํานวน 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

11

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2 บัญชีโครงการพัฒนาท'องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปGาหมาย

ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว:า

จะได'รับ

แผนพัฒนาท'องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม   ครั้งที่  2 ประจําป@ พ.ศ. 2565

องค�การบริหารส:วนตําบลเปAาะ  อําเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

1. ยุทธศาสตร�  ด'านโครงสร'างพื้นฐาน

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน


















