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คำนำ                   
   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาท�องถิ ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 กำหนดให�องค/กรปกครองส�วนท�องถิ่น ได�แก� องค/การบริหารส�วนจังหวัด 
เทศบาล เมืองพัทยา องค/การบริหารส�วนตำบล และองค/กรปกครองส�วนท�องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นำป6ญหา
ความต�องการจากแผนพัฒนาหมู�บ�านชุมชน ที่จะดำเนินการเองได�มาพิจารณาบรรจุไนแผนพัฒนา แต�หากเกิน
ศักยภาพของเทศบาล องค/การบริหารส�วนตำบลเมืองพัทยา และองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนทีมีกฏหมายจัดต้ังให�
เสนอป6ญหาความต�องการไปยังองค/การบริหารส�วนจังหวัด  และให�องค/การบริหารส�วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว�
ในแผนพัฒนาขององค/การบริหารส�วนจังหวัดในพื้นที่ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน/พันธกิจ และจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร/ชาติ 20 ปA แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ 12 ปA แผนพัฒนาภาคแผนพัฒนา
กลุ�มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร/องค/การบริหารส�วนจังหวัด ยุทธศาสตร/การพัฒนาขององค/กรกครองส�วน
ท�องถิ่นในเขตจังหวัด อีกทั้งสอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการของรัฐบาลที่ให�ความสำคัญต�อการวาง
แผนการพัฒนาของหน�วยงานอย�างบูรณาการ และมุ�งเน�นผลลัพธ/ของงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จในแต�ละด�าน 

 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/7467  ลงวันท่ี 14  ธันวาคม 2563  
เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือให�เทศบาล องค/การ
บริหารส�วนตำบล เมืองพัทยา และองค/การบริหารส�วนจังหวัด  ให�จัดทำหรือทบทวนให�แล�วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
ของปAงบประมาณถัดไป กรณีองค/การบริหารส�วนจังหวัด  ให�จัดทำให�แล�วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก�อน
ปAงบประมาณถัดไป  โดยองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�มีการประกาศใช�แผนพัมนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
แล�วนั้น  ซ่ึงประกอบด�วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการท่ีจะดำเนินการและแผนพัฒนาท�องถ่ินนี้สามารถทบทวน
เพ่ือปรับปรุงให�เหมาะสมสอดคล�องกับสถานการณ/และสภาวะแวดล�อมในแต�ละปAได� 
  บัดนี้  องค/การบริหารส�วนตำบลเปLาะ ได�จัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570 )เพ่ือเปMน
กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ�ายประจำปA งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมและเปMนแนวทางในการจัดทำแผน
ดำเนินงาน  ท้ังนี้หวังเปMนอย�างยิ่งว�า กิจกรรม/โครงการท่ีจะดำเนินงานในแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดังกล�าว จะสามารถ
พัฒนาท�องถ่ินให�ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค/ เกิดประโยชน/สูงสุดแก�ประชาชนในพ้ืนท่ี   
  องค/การบริหารส�วนตำบลเปLาะ ขอขอบคุณผู �นำหมู �บ�านทั ้ง 12 หมู �บ�าน ผู �แทนประชาชน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค/การบริหารส�วนตำบลเปLาะ คณะกรรมการพัฒนาองค/การบริหาร
ส�วนตำบลเปLาะ ส�วนราชการ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคส�วนอื่นๆ  ที่ได�ให�ข�อมูล เสนอแนะความคิดเห็นและ
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ขององค/การบริหารส�วนตำบลเปLาะจนสำเร็จลุล�วง
ตามวัตถุประสงค/ 
 
                 งานนโยบายและแผน 
                   องค/การบริหารส�วนตำบลเปLาะ 
                      30  เมษายน   2564 
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ส�วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข#อมูลพ้ืนฐาน 

(1)  ด#านกายภาพ 
1.1 ท่ีตั้งขององค�การบริหารส�วนตำบล 

  องค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ อำเภอบึงบูรพ3 จังหวัดศรีสะเกษ เปBนองค3กรปกครองส5วนท�องถ่ิน
หนึ่งของอำเภอบึงบูรพ3 จังหวัดศรีสะเกษ อยู5ทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ และทางทิศตะวันออกเฉียงใต�ของ
อำเภอบึงบูรพ3 มีเนื้อท่ีประมาณ 30.132 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,750 ไร5 

1.2. ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะพื้นที่เปBนที่ราบสลับกับที่เนินมีลำห�วยทับทันไหลผ5านบริเวณทิศตะวันตกของตำบล มีปGาโนนลาน

เปBนปGาสงวน ห5างจากจังหวัดศรีสะเกษโดยทางรถยนต3 36 กิโลเมตร ห5างจากอำเภอบึงบูรพ3 6 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดตำบลใกล�เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต5อ ตำบลบึงบูรพ3และตำบลบัวหุ5ง อำเภอราษีไศล  
 ทิศใต�  ติดต5อ ตำบลหนองม�า และตำบลเสียวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ   
 ทิศตะวันออก ติดต5อ ตำบลหัวช�าง  อำเภออุทุมพรพิสัย 
 ทิศตะวันตก ติดต5อตำบลยางสว5าง อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร3   
 

แผนท่ีตั้งและอาณาเขตตำบลเป�าะ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2 
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   

มีอากาศร�อนจัดในฤดูร�อนและค5อนข�างหนาวจัดในฤดูหนาวส5วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือน
กันยายนโดปริมาณฝนตกน�อย จึงมักมีอากาศแห�งแล�ง การระเหยของน้ำสูง อากาศค5อนข�างร�อนและแล�ง  
 1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินเปBนดินร5วนปนทรายเหมาะแก5การทำนา และปลูกพืชไร5 มีพื้นที่เขตปGาสงวนอยู5 1  
แห5ง คือปGาสงวนโนนลาน  
 1.5  ลักษณะของแหล�งน้ำ 

แหล5งน้ำธรรมชาติ - ลำห�วย (ห�วยทับทัน)       1  สาย 
       - อ5างเก็บน้ำ/สระน้ำ   18  แห5ง 

แหล5งน้ำท่ีสร�างข้ึน   - ฝาย      1  แห5ง 
       - บ5อบาดาล    77  บ5อ  

    - คลองส5งน้ำ    1  สาย 
 1.6 ลักษณะของไม#และป?าไม#  
  ปGาไม� 
  ในตำบลเป?าะมีเขตปGาสงวนในพื้นที่เปBนบางส5วนซึ่งเปBนปGาเบญจพรรณโดยเฉพาะปGาสงวนโนนลาน 
ประมาณ 400 ไร5และมีปGาไม�เสื่อมโทรมเปBนบางส5วน 
 (2)  ด#านการเมืองการปกครอง 

2.1.  เขตการปกครอง 
องค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ ได�แบ5งเขตการปกครอง ออกเปBน 12  หมู5บ�าน ดังตารางต5อไปนี้ 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหน�ง หมู�บ#าน 

1 นายทองแถม  ตาดไทยสงค3 กำนันตำบลเป?าะ หมู5ท่ี 12 บ�านหนองคูใต� 
2 นายสมชัย  วงศ3คำจันทร3 ผู�ใหญ5บ�าน หมู5ท่ี 1 บ�านโนนลาน 
3 นางมณีวรรณ  พรหมทา ผู�ใหญ5บ�าน หมู5ท่ี 3 บ�านหมากยาง 
4 นางสำราญ  ภารสำราญ ผู�ใหญ5บ�าน หมู5ท่ี 4 บ�านม5วง 
5 นายมะราช  ยืนยงค3 ผู�ใหญ5บ�าน หมู5ท่ี 5 บ�านโนนแดง  
6 นายประสาน  ดวงไชย ผู�ใหญ5บ�าน หมู5ท่ี  7 บ�านหนองคูใหญ5 
7 นายสุวิทย3  หนองหงอก ผู�ใหญ5บ�าน หมู5ท่ี 8 บ�านหนองคูน�อย 
8 นายพิเชษฐ3  พรหมคุณ ผู�ใหญ5บ�าน หมู5ท่ี 9  บ�านเหนือโนนลาน 
9 นายสาคร พรมภักดี ผู�ใหญ5บ�าน หมู5ท่ี  10 บ�านม5วงงาม 
10 นายสมชาย  วงศ3คำจันทร3 ผู�ใหญ5บ�าน  หมู5ท่ี 13 บ�านโนนลานกลาง 
11 นายวินัย  งามศิริ ผู�ใหญ5บ�าน หมู5ท่ี 15 บ�านหนองคูใหม5 
12 นางออ  สุทธิพันธ3 ผู�ใหญ5บ�าน หมู5ท่ี  16 บ�านหมากยางเหนือ 
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2.2 การเลือกต้ัง   

คณะผู#บริหารองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  มีดังนี้ 

นายเพ่ิมศักด์ิ  พรหมคุณ           ตำแหน5ง  นายกองค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ 
นายจิรภาส  ดวงไชย   ตำแหน5ง  รองนายกองค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ 
นายกุล  ชนะงาม   ตำแหน5ง  รองนายกองค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ 
นายสวัสด์ิ  วงศ3คำจันทร3   ตำแหน5ง เลขานุการนายกองค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ 

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตำบลตำบลเป�าะ   มีดังนี้ 
นายฉกาจ  บุญขวาง           ตำแหน5ง  ประธานสภาองค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ 
นางสมบัติ  ดวงชัย           ตำแหน5ง  รองประธานสภาองค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ 
นางสาวหทัยถวิล  เสริมศิริ  ตำแหน5ง เลขานุการสภา อบต.เป?าะ       
นายจันทร3  พรหมอุ5น             ตำแหน5ง  สมาชิกสภา อบต. เป?าะ  หมู5ท่ี   1 
นายสมศักด์ิ  พรมแก�ว          ตำแหน5ง  สมาชิกสภา อบต เป?าะ  หมู5ท่ี   1 
นายนฤมล  เมยท5าแค                  ตำแหน5ง  สมาชิกสภา อบต. เป?าะ  หมู5ท่ี   3 
นายเบ็ญ  ศรีหาบุญทัน             ตำแหน5ง  สมาชิกสภา อบต.เป?าะ  หมู5ท่ี   3 
นาย ประดิษฐ3  มาพบ   ตำแหน5ง  สมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ หมู5ท่ี   4 
นายสมใจ  หลักสกุล   ตำแหน5ง  สมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ หมู5ท่ี  5 
นาย ประมวล  พรมดี   ตำแหน5ง  สมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ หมู5ท่ี   5 
นายทวีศักด์ิ  บัวพันธ3            ตำแหน5ง  สมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ หมู5ท่ี   7 
นายบุญเยี่ยม  งามศฺริ   ตำแหน5งสมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ  หมู5ท่ี   8 
นายสมหมาย  พรหมอุ5น  ตำแหน5งสมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ  หมู5ท่ี   9 
นายวิสิษย3  จันโท   ตำแหน5งสมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ  หมู5ท่ี   9 
นายสุวรรณ3 ทุมพัฒน3   ตำแหน5งสมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ  หมู5ท่ี   10 
นายสมบูรณ3  ยืนยง   ตำแหน5งสมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ  หมู5ท่ี   10 
นายสมหมาย กัณทะพันธ3  ตำแหน5งสมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ  หมู5ท่ี   12 
นายประหยัด งามเจริญ  ตำแหน5งสมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ  หมู5ท่ี   12 
นายสุพัฒน3 ชนะงาม    ตำแหน5งสมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ  หมู5ท่ี   13 
นายประกอบ  เครือแสง  ตำแหน5งสมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ  หมู5ท่ี   13 
นายบุญเติม งามศฺริ   ตำแหน5งสมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ  หมู5ท่ี    15 
นางยุภาพร งามศฺริ    ตำแหน5งสมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ  หมู5ท่ี   15 
นางสมศรี  มะลิไทย   ตำแหน5งสมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ  หมู5ท่ี   16 
นายปรีชา พรหมทา   ตำแหน5งสมาชิกสภา อบต.ตำบลเป?าะ  หมู5ท่ี   16 
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(3)  ประชากร 

3.1 ข#อมูลเก่ียวกับประชากร 
 ชาย หญิง หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 365 339 อายุต่ำกว5า 18 ปP 
จำนวนประชากร 1,403 1,349 อายุ 18 - 60 ปP 
จำนวนประชากรผู�สูงอายุ 415 497 อายุมากกว5า 60 ปP 

 
จำนวน 12 หมู�บ#าน 

ลำดับที่  ชื่อหมู�บ#าน จำนวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)  

1 บ�านโนนลาน หมู5ที่ 1  61 111 98 209 
2 บ�านหมากยาง หมู5ที่ 3  107 198 202 400 
3     บ�านม5วง หมู5ที่ 4   99 203 195 398 
4 บ�านโนนแดง หมู5ที่ 5 87 165 145 310 
5 บ�านหนองคูใหญ5 หมู5ที่ 7 125 259 283 542 
6 บ�านหนองคูน�อย  หมู5ที่ 8 83 176 180 356 
7 บ�านเหนือโนนลาน หมู5ที่ 9 107 216 209 425 
8   บ�านม5วงงาม หมู5ที่ 10 100 185 216 401 
9 บ�านหนองคูใต� หมู5ที่ 12 112 263 236 499 
10   โนนลานกลาง หมู5ที่ 13 78 163 160 323 
11   หนองคูใหม5 หมู5ที่ 15 67 133 145 278 
12 หมากยางเหนือ หมู5ที่ 16  54 108 115 223 

รวม 1,080 2,180 2,184 4,364 

 
(วันท่ีอ#างอิง  16 มีนาคม  2564  ท่ีมา : สำนักทะเบียนอำเภอบึงบูรพ�) 
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(4) สภาพทางสังคม  

4.1.  ด#านการศึกษา  
สถานศึกษาในเขตพื้นที่องค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ ประกอบด�วย โรงเรียน 3 แห5ง ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 4 แห5ง ดังนี้ 

ลำดับ
ท่ี 

 
สถานศึกษา 

จำนวนนักเรียน ครูและบุคลากร 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  

ชาย 
หญิง รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  

อบต.เป�าะ 
11 8  19 - - - - - - - - 3 

2 ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดบ#านม�วง 

9 5 14 - - - - - - - - 3 

3 ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดบ#านโนนลาน 

10 7 17 - - - - - - - - 2 

4 ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดบ#านหมากยาง 

2 4  6 - - - - - - - - 2 

5 โรงเรียนชุมชนบ#าน
หนองคู 

11 11 22 40 33 73 9 16 25 3 14 17 

6 โรงเรียนบ#านม�วง
(ขยายโอกาส+รร.
บ#านหมากยาง) 

7 6 13  45 25 70 18 15 33 7 12 19 

7 โรงเรียนบ#านโนน
ลาน 

4 9 13 35 34  69 - - - 4 4  8 

(ข#อมูลอ#างอิง ณ  ปJ งบประมาณ พ.ศ. 2564 ) 
4.2.  ด#านสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส5งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห5งประกอบด�วย 

 (1) โรงพยาบาลส5งเสริมสุขภาพตำบลหนองคูใหญ5 ข�าราชการและบุคลกร  จำนวน 5 คน ประกอบด�วย 
ข�าราชการ 3 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู5บ�านในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ จำนวน 62 คน  
 (2)  โรงพยาบาลส5งเสริมสุขภาพตำบลม5วง จำนวนบุคลากร ท้ังหมด 6 คน ประกอบด�วย ข�าราชการ 4 คน 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 คน ลูกจ�าง 1 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู5บ�านในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ จำนวน 80 คน 
 (ข�อมูล ณ เดือน มีนาคม  2564)    
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4.3   การสังคมสงเคราะห� 

องค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ ได�ให�การส5งเสริมกิจกรรมสังคมสงเคราะห3กับประชาชนในกลุ5ม
ต5างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลดังนี้ จ5ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ จำนวน 1,274  ราย 

เบี้ยยังชีพผู�พิการ และเบี้ยความพิการ จำนวน 388  คน เบี้ยยังชีพผู�ติดเชื้อเอดส3 จำนวน 6 ราย
(ข�อมูล ณ วันท่ี ปPงบประมาณ พ.ศ.  2564 )  

นอกจากนี้ยังได�จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือช5วยเหลือผู�สูงอายุผู�พิการผู�ด�อยโอกาสและผู�ท่ีประสบภัยด�านต5างๆ   
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนส5ง   
 การคมนาคมขนส5งมีทั้งรถยนต3ส5วนบุคคลและรถโดยสารประจำทาง โดยถนนในเขตองค3การบริหารส5วน
ตำบลเป?าะเปBนถนรถยนต3สัญจรติดต5อกับตำบลและอำเภอใกล�เคียง โดยส5วนใหญ5จะนิยมใช�รถยนต3ส5วนบุคคล  
สำหรับใช�ในการเดินทางสัญจรไป – มา ติดต5อกันตลอดท้ังปP 

การคมนาคม     ถนนระหว5างอปท.- ถนนลาดยาง  5 สาย 
   - ถนน คสล.  2  สาย 
   - ถนนลูกรัง  1  สาย 
      รวม      8  สาย 
 ถนนภายใน อปท.         - ถนนลูกรัง     4  สาย 
   - ถนน คสล.    17  สาย 
   - ถนนดิน       44  สาย  ( รวม  65  สาย)  
   (ข�อมูล ณ  ปP พ.ศ. 2564)   
 5.2  การไฟฟSา  

การไฟฟSา 
องค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะได�รับบริการกระแสไฟฟSาส5วนภูมิภาคแล�วทุกหมู5บ�าน และมีการใช�

ไฟฟSา 100%ของหลังคาเรือน 
  5.3  การประปา 
  ระบบประปาหมู5บ�าน 
  - ประปาผิวดิน  1  แห5ง 
  - ประปาบาดาล  7  แห5ง 
  6.  ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1.  การเกษตร   
 อาชีพ ประชากรในตำบลเป?าะ ร�อยละ 90 ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม โดยทำนาเปBนหลักใหญ5  
ทำนาปPละ 1ครั้ง เปBนนาปPประเภทนาดำนาหว5าน โดยอาศัยน้ำฝนเปBนหลักและนาปรังบางส5วน ร�อยละ 5 ปลูกพืชไร5
พืชสวน ได�แก5 มันสำปะหลัง ยางพารา พริก ฯลฯ เปBนต�น ส5วนอีกร�อยละ 5 ประกอบอาชีพรับจ�าง ค�าขาย และรับ
ราชการ 
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6.2. การท�องเท่ียว 

มีแหล�งท�องเท่ียว เชิงวัฒนธรรมจำนวน 1 แห�ง (ปรางค�กู�สมบูรณ�)  
  ปรางค�กู�สมบูรณ� ต้ังอยู5ภายในบริเวณวัดปGาเนรัญชราวนาราม (เรือรบพิฆาตสังสารวัตฏ) หมู5ท่ี 12 
บ�านหนองใต� ตำบลเป?าะ อำเภอบึงบูรพ3  จังหวัดศรีสะเกษ ประวัติความเปBนมา ปรางค3กู5สมบูรณ3 หรือกู5บ�านหนองคู 
สร�างข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 16 หรือราว พ.ศ. 1650-1700 สันนิษฐานว5าคงจะสร�างในเวลาใกล�เคียงกันกับปราสาท
ปรางค3กู5 อำเภอปรางค3กู5 เพ่ือใช�เปBนเทวสถานในศาสนาพราหมณ3   
  ลักษณะท่ัวไป  ปรางค3กู5สมบูรณ3 มีลักษณะเปBนปรางค3 3 องค3 สร�างเรียงกันอยู5บนฐานศิลาแลง
เดียวกัน หันหน�าไปทางทิศตะวันออกคล�ายกับปรางค3กู5 ท่ีอำเภอปรางค3กู5 บริเวณรอบๆมีสระน้ำโบราณ ปรางสาท
องค3กลางสร�างคล�ายศิลาแลงปนอิฐ  ผนังด�านในเปBนศิลาแลงท้ังหมด ภายในคูหาของปรางค3มีแท5นหินสี่เหลลี่ยม
จัตุรัสแท5นหนึ่ง น5าจะเปBนแท5นสำหรับต้ังศิวลีงค3หรือเทวรูป ปรางค3ด�านทิศเหนือและทิศใต�ปรักหักพังเกือบหมดสิ้น 
เหลือเพียงเนินดินเพราะได�มีการขุดค�นหาเทวรูปและทรัพย3สินมีค5า ซ่ึงเชื่อว5าคนในสมัยโบราณฝXงดินเอาไว�  
  6.3  การพาณิชย�/กลุ�มอาชีพ 
  กลุ5มอาชีพท่ีได�รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  จำนวน  7  กลุ5ม ประกอบด�วย  

1. กลุ�มทอผ#าไหมพรม นางถาวร สุทธิโท เลขท่ี 117หมู5 12 ตำบลเป?าะ อำเภอบึงบูรพ3 จังหวัด 
ศรีสะเกษ  

2. กลุ�มทอผ#าไหมมัดหมี่ นางสมบัติ  ดวงชัย เลขที�  53 หนองคูน�อย หมู5 8 ตำบลเป?าะ อำเภอบึง
บูรพ3 จังหวัดศรีสะเกษ 33220  

3. กลุ�มทอผ#าไหมและหัตถกรรมหนองคูใหม�  นางเพียรสุดา งามศิริ, นางสมบัติ งามศฺริ  
เลขท่ี 119  หมู5 15 ตำบลเป?าะ อำเภอบึงบูรพ3 จังหวัดศรีสะเกษ    

4. กลุ�มทอผ#าไหมบ#านหนองคูใหญ�  นางอรทัย บุญขวาง เลขท่ี 3 หมู5 7 ตำบลเป?าะ อำเภอบึง
บูรพ3  จังหวัดศรีสะเกษ  

5. กลุมทอผ#าไหมบ#านหนองคูน#อยนางสมบัติ ดวงชัย เลขท่ี 53 หมู58 ตำบลเป?าะอำเภอบึงบูรพ3 
จังหวัดศรีสะเกษ  

6. กลุ�มบ#านม�วงทอผ#าไหมหมู� 4 นางสำราญ ภาสำราญ และนางสาวสุพิณ ทุมพัฒน3 เลขท่ี 120 
หมู5ท่ี 4 ตำบลเป?าะ อำเภอบึงบูรพ3 จังหวัดศรีสะเกษ   

7. กลุ�มทอผ#าไหมบ#านโนนแดงพัฒนา  นางสาวววิมลรัตน3 ทุมพัฒน3 ,นางทองเหรียญ ยืนยงค3   
เลขท่ี 29 หมู5ท่ี 5 ตำบลเป?าะ อำเภอบึงบูรพ3  จังหวัดศรีสะเกษ  

8. กลุ�มอิฐบลMอกประสานบ#านโนนลาน นายเลียน พรมอุ5น นายสมศักด์ิ  พรมแก�ว เลขท่ี 7 หมู51 
บ�านโนนลาน ตำบลเป?าะ อำเภอบึงบูรพ3  จังหวัดศรีสะเกษ   

  หน5วยธุรกิจในท�องถ่ิน 
  - ร�านค�าชุมชน  41  แห5ง 
  - โรงสีข�าวขนาดเล็ก 19  แห5ง 
  -ปXYมน้ำมัน 11  แห5ง  ในพ้ืนท่ีมีการค�าขาย  และมีร�านค�าชุมชน มีกลุ5มอาชีพ ทอผ�าไหม 
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  7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีนับถือศาสนาพุทธเปBนส5วนใหญ5 
 - สถาบันและองค3กรทางศาสนา จำนวนวัดและสำนักสงฆ3   9 แห5ง  ประกอบด�วย  
 1. วัดโนนสิม บ�านโนนนลาน หมู5 13  
 2. วัดปGาเนรัญชราวราราม  หมู5 12 
 3. วัดบ�านหนองคู หมู5 7 
 4. วัดบ�านม5วง หมู5 4 
 5. วัดปGาทองคำ หมู5 5 
 6. วัดหมากยาง หมู5 12 
 7. วัดปGาสันตินิมิต หมู5 3 
 8 วัดหนองคูน�อย หมู5 2 
 9 วัดบ�านโนนลาน  หมู5 9 
 7.2  ประเพณีและงานประจำปJ 
  ประเพณี(วันผู�สูงอายุ) วันสงกรานต3 วันท่ี 13 เมษายนของทุกปP ถือเปBนประเพณีปPใหม5ของไทยมาแต5

โบราณมีการรดน้ำขอพรผู�สูงอายุ ท่ีเปBนท่ีเคารพนับถือ เพ่ือแสดงความกตัญZูกตเวทิตาและขอพรให�เกิดความร5มเย็น
เปBนสุข 

ประเพณีบุญบั้งไฟ  เนื่องจากคนส5วนใหญ5ประกอบอาชีพเกษตร ทำนา เมื่อฝนไม5ตกตามฤดูกาลเปBนความ
เชื่อตกจุดบ้ังไฟเพ่ือให�พญาแถนปล5อยน้ำมาให�ทำการเกษตร  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1  น้ำ แหล5งน้ำ 
แหล5งน้ำธรรมชาติ   - ลำห�วย (ห�วยทับทัน)   1  สาย 

      - อ5างเก็บน้ำ/สระน้ำ   18  แห5ง 
แหล5งน้ำท่ีสร�างข้ึน  - ฝาย      1  แห5ง 
                        - บ5อบาดาล  77  บ5อ  

                - คลองส5งน้ำ     1  สาย 
8.2  ปGาไม�  

ปGาไม� 
ในตำบลเป?าะมีเขตปGาสงวนในพ้ืนท่ีเปBนบางส5วน ซ่ึงเปBนปGาเบญจพรรณโดยเฉพาะปGาสงวน 

            โนนลาน ประมาณ 400 ไร5 และมีปGาไม�เสื่อมโทรมเปBนบางส5วน 
 
 



 

 

9 
ส�วนท่ี 2 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
1. ความสัมพันธ�ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 
 

ยุทธศาสตร�ชาติระยะ  20 ปJ 
( พ.ศ. 2561 -2580) 

1 ยุทธศาสตร�ด#านความม่ันคง 

2 ยุทธศาสตร�ด#านการสร#างความสามารถในการแข�งขัน 

3 ยุทธศาสตร�ด#านการพัฒนาและเสริมสร#างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� 

4 ยุทธศาสตร�ด#านการสร#างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม 

5 ยุทธศาสตร�ด#านการสร#างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปNนมิตรต�อสิ่งแวดล#อม 

6 ยุทธศาสตร�ด#านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 
 

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
1. เสริมสร�างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย3   6.  เพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลภาครัฐ 
2. สร�างความเปBนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสงัคม 7.  พัฒนาโครงสร�งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส3 
3. สร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจ         8.  วิทยาศาสตร3 เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม 
4. การเติบโตที่เปBนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

เพื่อการพัฒนอย5างยั่งยนื   9. การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 
5. การเสริมสร�างความม่ังคงแห5งชาติเพื่อการพัฒนา 

ประเทศสึความม่ังคงและยัง่ยืน               10. ความร5วมมือระหว5างประเทศ เพื่อการพัฒนา 
 

ประเทศไทย 4.0 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม”  

 
    
 

แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวัออกเฉียงเหนืออีสานตอนล�าง 2 
   จังหวัดอำนาจเจริญ  , จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดยโสธร  จังหวดัอุบลราชธาน ี
                          วิสัยทัศน�  “ข�าวหอมมะลิเปBนเลิศ  การท5องเที่ยวและการค�าชายแดนได�มาตรฐานสากล” 
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แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2561 -2565 
     ภายใต#ยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�ที่ 1  การเสริมสร�างเศรษฐกิจฐานรากให�พึ่งตนเองและแข5งขันได� 
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การเสริมสร�างสังคมที่เข�มแข็งและการพัฒนา 
ยุทธศาสตร�ที่ 3   การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ยุทธศาสตร�ที่ 4   การเสริมสร�างความม่ังคงและรักษาความสงบเรียบร�อย 
ยุทธศาสตร�ที่  5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีมีประสิทธิภาพ    
 

 
ยุทธศาสตร3การพฒันาขององค3กรปกครองงส5วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 

ภายใต�วิสัยทัศน3จังหวัดศรีสะเกษ 
“ เมืองน5าอยู5 ประตูการค�า การท5องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณ 

เปBนเลิศด�านกีฬา นำสนิค�าเกษตรมาตรฐาน และปลอดภัยสู5ครัวโลก”  
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
1. การเสริมสร�างเศรษฐกิจฐานรากให�พึ่งตนเองและแข5งขันได� 
2. การเสริมสร�างสังคมที่เข�มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  
3. การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
4. การเสริมสร�างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
5. การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐที่ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท#องถิ่น 
ภายใต#วิสัยทัศน� 

“เปBนองค3กรในการดำเนินการและขับเคลื่อนเพื่อให�ท�องถ่ินน5าอยู5  สังคมมีความสมดุล   
อย5างยั่งยืน ประชาชนมีส5วนร5วมและมีวิถีชีวิตพอเพียง” 

 ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
1.  ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
2.  ด�านการส5งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร�อย 
4. การอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
5. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปXญญาท�องถ่ิน 
6. การพัฒนาองค3กร 
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 ในการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะได�ดำเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด5วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/ว 7467 ลงวันท่ี 14  ธันวาคม  2563  แนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค3กรปกครองส5วนท�องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค3การบริหารส5วนตำบล  
พ.ศ. 2537 มาตรา69/1  และระเบียบกระทรวงมหาไทยว5าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส5วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ข�อ 18 กำหนดให�แผนพัฒนาท�องถ่ิน  กรณีเทศบาล  องค3การบริหารส5วนตำบล  
เมืองพัทยา และองค3กรปกครงส5วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฏหมายจัดต้ัง  ให�จัดทำหรือทบทวนให�แล�วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก5อนปPงบประมาณถัดไปตามแนวนโยบาย หลักเกณฑ3 และวิธีการจัดทำแผนอาศัยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว5าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส5วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2561ซ่ึงมีความสอดคล�องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน ประเด็นปXญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ5มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจำปP
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปPกลุ5มจังหวัดตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพ้ืนท่ีได�อย5างมีประสิทธิภาพ อันจะก5อให�เกิดประโยชน3สูงสุดให�กับประชาชน ยุทธศาสตร3ชาติ ฉบับท่ี 
12 ขององค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดศรีสะเกษ และยุทธศาสตร3ขององค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะเพ่ือ
ตอบสนองศักยภาพและความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  โดยเชื่อมโยงหลักประชารัฐ และเปSาหมายในระดับชาติ   
 

2.  ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ิน  
2.1  วิสัยทัศน� ขององค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

       องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  ได#กำหนดวิสัยทัศน� (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ/ในอุดม
คติ ซ่ึงเปMนจุดมุ�งหมายความคาดหวังท่ีต�องการให�เกิดข้ึนในอนาคตข�างหน�า ซ่ึงจะสามารถสะท�อนถึงสภาพการณ/ของ
ท�องถิ่นในอนาคตอย�างรอบด�าน ภายใต�การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมด�านต�างๆ จึงได�กำหนดวิสัยทัศน/  
คาดหวังท่ีจะให�เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“  เป�นองค�กรในการดำเนินการและขับเคล่ือนเพ่ือให�ท�องถ่ินน�าอยู�  สังคมมีความสมดุลอย�างย่ังยืน 
ประชาชนมีส�วนร�วมและมีวิถีชีวิตพอเพียง” 
2.2  ประเด็นยุทธศาสตร�  

คณะกรรมการพัฒนาองค/การบริหารส�วนตำบลเปLาะร�วมกับประชาคมท�องถ่ิน ส�วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ รวมท้ังองค/กรต�างๆท่ีเก่ียวข�อง ได�กำหนดยุทธศาสตร/ขององค/การบริหารส�วนตำบลเปLาะ ไว�ท้ังสิ้น 
 ๖ ยุทธศาสตร/ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี 1  :  ด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน 

- พันธกิจ  :  จัดให�มีและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ และการใช�ประโยชน/จากแหล�งน้ำ  
ตลอดจนการเสริมสร�างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

-  เปQาประสงค� : ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ด�านโครงสร�างพื ้นฐานให�ได�
มาตรฐานและเพียงพอต5อความต�องการของประชาชน  
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- ตัวชี้วัดระดับเปSาหมาย  
  - โครงสร�างพ้ืนฐานได�รับการปรับปรุง ซ5อมแซม บำรุงรักษาเพ่ิมข้ึน 
  -  ร�อยละของเส�นทางในการคมนาคมบนเส�นทางสายหลักและทางถนนรอง  ซอยได�รับการดูแล 
บำรุง รักษาครบ  
-   มีการให�บริการสาธารณะ  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการในชุมชน เช5น ไฟฟSาประปา  

และระบบพ้ืนฐานต5างๆ  และระบบพ้ืนฐานต5างๆ ให�แก5หมู5บ�าน จำนวนครบ 12   หมู5บ�าน 

 กลยุทธ�/ แนวทางการพัฒนา  และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
กลยุทธ� /แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 

1. การก5อสร�างและบำรุง รักษา ถนนสะพาน 
ทางเท�า ท5อระบายน้ำ ฯลฯ 

 

- จำนวนโครงการก5อสร�างปรับปรุง บำรุงรักษา 
- จำนวนถนนพร�อมท5อระบายน้ำท่ีก5อสร�าง 
-  จำนวนถนนท่ีขยายผิวจราจร 
-  จำนวนการก5อสร�างท5อระบายน้ำ  ฯลฯ 

2. การส5งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบ
การจรราจร   

- ติดต้ังระบบการจราจรบนท�องถนนให�มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย3สิน ทุกจุด 

   3. การส5งเสริมและสนับสนุนการติดต้ัง
ไฟฟSาสาธารณะ และขยายเขตไฟฟSา 

-  ร�อยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟSาใช� 
-   จำนวนหมู5บ�านท่ีได�รับการติดต้ัง/ซ5อมแซมไฟฟSาสาธารณะให�
ใช�งานได�ดีทุกแห5ง 

  4. การส5งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล5งน้ำ
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

-  จำนวนโครงการก5อสร�างซ5อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ 
ขุดลอก ท5อระบายน�า  

 5. การส5งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบ
การจัดการผังเมือง  

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการ
ด�านผังเมือง 

6.  การส5งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิ
ทัศน3และการจัดการสิ่งแวดล�อมต5างๆ   

1.  จำนวนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
2.  จำนวนพ้ืนท่ีท่ีได�รับการปรับปรุงภูมิทัศน3  

 หน�วยงานรับผิดชอบ 
   กองช�าง  

 ความเช่ือมโยง   
1. ยุทธศาสตร�จังหวัด 
 ยุทธศาสตร�ที ่ 3 การพัฒนาโครงสร#างพื ้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล#อม   
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2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท#องถ่ินในเขตจังหวัด  
 ยุทธศาสตร�ที ่ 3 การพัฒนาโครงสร#างพื ้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล#อม   

    ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี 2 : ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

 พันธกิจ  ส5งเสริมและพัฒนาให�มีระบบการศึกษา การกีฬา สาธารณสุขให�ทั่วถึง รวมถึง
การพัฒนาคนในชุมชน ให�มีความเข�มแข็งและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สิน  

  เปQาประสงค�  การส5งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน เพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
และมีความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สิน 

 ตัวช้ีวัดระดับเปQาประสงค�  
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
2. ประชาชนได�รับการพัฒนาและแก�ไขปXญหาสังคมมากข้ึน 
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 

กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
1. การส5งเสริมการพัฒนาสตรีและอาชีพ - จำนวนครั้งในการฝ_กอบรมอาชีพ 

- ประชาชนมีอาชีพ มีรายได�ท่ีม่ันคง  
2. พัฒนาส5งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
เพ่ือสร�างนิสัยการรักกีฬา 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมสร�างเสริมสุขภาพท่ีดำเนินการ 
-  จำนวนครั้งท่ีจัดการแข5งขัน 
-  จำนวนอุปกรณ3กีฬา 

3. ส5งเสริมการปSองกัน  การรักษา การ
ฟ`aนฟูสภาพร5างกายและจิตใจให�ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรงตามหลักสาธารณสุข    

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
- จำนวนกองทุนด�านสาธารณสุข 
 

 4.  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ท�องถ่ิน โดยชุมชนมีส5วนร5วม  

-  จำนวนโครงการก5อสร�างซ5อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ / 
กิจกรรมการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีให�การสนับสนุน 
-  อัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย3สินจากกรณีต5างๆลดลง  

 5.  จัดสวัสดิการสงเคราะห3แก5ประชาชน  
 

-  จำนวนผู�ด�อยโอกาสทางสังคม  เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ  
ผู�สูงอายุ  ผู�ยากไร�  ท่ีได�รับการสงเคราะห3 

6.  เสริมสร�างครอบครัวให�เข�มแข็งมี
สัมพันธภาพที่ดีเกิดความอบอุ5น  รวมท้ัง
การพัฒนาสตรี  เยาวชนผู�สูงอายุ 

ร�อยละของประชาชนท่ีมีส5วนร5วมในการทำกิจกรรม  ของ อบต. 
 
 

 7.   เสริมสร�างครอบครัวให�เข�มแข็งมี
สัมพันธภาพท่ีดีเกิดความอบอุ5น  รวมท้ัง
การพัฒนาสตรี  เยาวชนผู�สูงอายุ 

ร�อยละของประชาชนท่ีมีส5วนร5วมในการทำกิจกรรมของ  อบต.   
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 หน�วยงานรับผิดชอบ    
  สำนักงานปลัด  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และส5วนสวัสดิการสังคม                      

 ความเช่ือมโยง  
1.  ยุทธศาสตร3จังหวัด 
ยุทธศาสตร3จังหวัดท่ี 2 การสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี   
2. ยุทธศาสตร3การพัฒนองค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  
 ยุทธศาสตร3ท่ี  2  การเสริมสร�างสังคมท่ีเข�มแข็งและการพัฒนคุณภาพชีวิตท่ีดี  

   ยุทธศาสตร�การพัฒนาที่  3  : ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร#อย 

 พันธกิจ  ส5งเสริมและสนับสนุนกลุ5มอาชีพ รวมถึงการพัฒนาคนในชุมชนให�มีความเข�มแข็งและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สิน   

 เปQาประสงค� :  ส5งเสริมสนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน ปSองกันสาธารณภัยและรักษาความ
สงบในชุมชน 

 ตัวช้ีวัดระดับเปQาประสงค�   
  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

-  จำนวนครั้งท่ีมีการจัดระเบียบชุมชนและสังคมท่ีมีแบบบูรณาการ 
-  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย3สิน   

กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 

3.1  การปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย - จำนวนครั้งในการฝ_กซ�อมแผนปSองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย ขององค3การบริหารส5นตำบลเป?าะ 
- จำนวนครั้งท่ีให�ความรู�แก5ประชาชนด�านการปSองกัน
อุบัติภัย/ภัยพิบัติ 

3.2  การแก�ไขและปSองกันปXญหายาเสพติด - จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม/โครงการปSองกันยาเสพ
ติด  
- ร�อยละของผู�เสพ ผู�ติดยาได�รับการรักษาฟ̀aฟูสมรรถนะ 
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 ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร�จังหวัด   
 ยุทธศาสตร3ท่ี  4  การเสริมสร�างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
2. ยุทธศาสตร3การพัฒนาขององค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร3  4 การเสริมสร�างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร�อย 

   ยุทธศาสตร�การพัฒนาที่  4  : ด#านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล#อม 

 พันธกิจ    ส5งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�มี
ความสมดุลและยั่งยืน 

 เปQาประสงค�  : ส5งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�มี
ความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพอย5างยั่งยืน 
- ตัวช้ีวัดระดับเปQาประสงค� :  การดูแล  รักษาทรัพยากรธรรมติและสิ่งแวดล�อม 

การบริหารจัดการขยะในชุมชน เช5นการเก็บขยะ  กำจัดขยะมูลฝอย การบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน   
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 

กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 

4.1 การรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

- ไม5มีขยะตกค�าง ท่ีก5อให�เกิดความเดือดร�อนแก5
ประชาชน  

จำนวนกิจกรรม/โครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือส5งเสริมให�
ประชาชนมีการคัดแยกขยะ 

4.2  การอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 

จำนวนกิจกรรม/โครงการท่ีส5งเสริมให�ประชาชนมี
ส5วนร5วมในการอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 
ทรัพยากรธรรมชาติแหล5งน้ำมีความอุดมสมบูรณ3 

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตร�จังหวัด   

    ยุทธศาสตร3ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
 2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ินในเขตจังหวัด 
    ยุทธศาสตร�จังหวัดที ่ 3 การพัฒนาโครงสร�างพื ้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 
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   ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี  5  : ด�านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปXญญาท�องถ่ิน    

 พันธกิจ  :  ส5งเสริมศาสนา  วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท�องถ่ิน 

 เป"าประสงค&  :  ส�งเสริมการอนุรักษ/ ฟVWนฟูกิจกรรมและภูมิป6ญญาท�องถ่ินได�รับการสืบทอด
ตัวช้ีวัดระดับเป"าประสงค&  : ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป6ญญาท�องถ่ินได�รับการสืบทอด 

กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 

5.1 การอนุรักษ3ประเพณี ศิลบวัฒนธรรม และภูมิ
ปXญญาท�องถ่ิน 

- จำนวนกิจกรรมท่ีได�รับการส5งเสริมและสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
จำนวนศาสนสถานและศาสนวัตถุท่ีได�รับการ

ส5งเสริมดูแลรักษา และทำนุบำรุง 
- จำนวนกิจกรรมท่ีองค3กรจัดข้ึนเพ่ือเสริมสร�าง

คุณธรรมและจริยธรรมแก5ประชาชนและเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐ 

5.2 การส5งเสริมการท5องเท่ียว 
 

จำนวนกิจกรรม/โครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือส5งเสริมการ
ท5องเท่ียว 

จำนวนกิจกรรมในการส5งเสริมและพัฒนาการ
ท5องเท่ียวเชิงธรรมชาติและเมืองมรดกโลกทาง
ประวัติศาสตร3 

 

 ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตร�จังหวัด   

    ยุทธศาสตร3ท่ี  2 การสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ินในเขตจังหวัด 

     ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร�างสังคมท่ีเข�มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี  

ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี  6  :  ด#านการพัฒนาองค�กร    

 พันธกิจ   :  บริหารจัดการองค&กรให
ได
มาตรฐาน  มุ4งสู4ความเป6ฌเลิศ   
 เป"าประสงค& :  การบริหารจัดการองค&กรให
ได
มาตรฐาน มุ4งสู4ความเป6นเลิศ โดยบูรณา
การพัฒนาร4วมกับทุกภาคส4วนต4างๆ  ภายใต
หลักธรรมมาภิบาลและกระบวนการส4งเสริมการ
มีส4วนร4วมของประชาชน   
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 ตัวช้ีวัดเป"าประสงค&  
ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน4วยงานขององค&การบริหารส4วน
ตำบล 

 กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 
กลยุทธ� / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ� 

6.1 การส5งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

- ร�อยละของบุคลากรท่ีได�รับการส5งเสริมด�านความรู� 
จำนวนกิจกรรมท่ีจัดสำหรับพัฒนาความรู�และทักษะ

ของพนักงาน 
- จำนวนกิจกรรมท่ีองค3กรจัดข้ึนเพ่ือเสริมสร�าง

คุณธรรมและจริยธรรมแก5ประชาชนและเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐ 

6.2 การบริหารจัดการ 
 
 
 

- จำนวนโครงการท่ีสามารถดำเนินการได�ตาม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน ได�อย5างมีประสิทธิภาพ 
- การบริการจัดการขององค3การบริหารส5วน

ตำบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ไม5ต่ำกว5าร�อยละ 60 

 ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตร�จังหวัด   

    ยุทธศาสตร3ท่ี 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ินในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร3จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

  2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร� 
  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร3ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร3ชาติ ยุทธศาสตร3การพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร3จังหวัด จะเห็นได�ว5ามีความเชื่อมโยงกันอย5างชัดเจน  ในการนำ
แนวทางมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร3การพัฒนาขององค3กรปกครองส5วนท�องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร3การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเปBนการเตรียมการพัฒนา เปBนทรัพยากรที่มีอยู5 พร�อมทั้งเร5งสร�างภูมิคุ�มกัน ในท�องถิ่นให�เข�มแข็งเพ่ือ
เตรียมความพร�อมของทรัพยากร และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของหมู5บ�านให�สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะโลกอย5างเหมาะสม โดยให�ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจภายในหมู5บ�านให�มีคุณภาพ ให�ใช�
ทรัพยากรที่มีอยู5อย5างคุ�มค5าและเกิดประโยชน3สูงสุด รวมทั้งสร�างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยการสร�างฐานความรู� เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานการผลิต การบริโภคท่ีเปBนมิตรต5อสิ่งแวดล�อม ซ่ึงจะนำไปสู5การพัฒนาเพ่ือประโยชน3สุขท่ียั่งยืน  
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๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร&ในภาพรวม       

การจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค/การบริหารส�วนตำบลเปLาะ  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร/ในภาพรวม  ดังนี้ 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห&เพ่ือการพัฒนาท
องถ่ิน 
  3.1 การวิเคราะห&กรอบการจัดทำยุทธศาสตร&ขององค&กรปกครองส4วนท
องถ่ิน 

(ใช�การวิเคราะห3 SWOT/Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Dernand และ Trend ปXจจัย
และสถานการณ3การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต5อการพัฒนา อย5างน�อยต�องประกอบด�วยการวิเคราะห3ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ, ด�าน
สังคม, ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม) 

การดำเนินการตามกระบวนการวิเคราะห/ป6ญหา เชื่อมโยงป6ญหาในปAที่ผ�านมา โดยใช�ป6จจัยภายใน ได�แก� 
จุดแข็ง และจุดอ�อน ป6จจัยภายนอก ได�แก� โอกาส และอุปสรรค พิจารณาจากสภาพป6ญหาของการพัฒนาตำบลโพพระ  พบว�า 

 1. การพัฒนาชุมชนให�น5าอยู5มีความเข�มแข็ง โดยได�รับบริการสาธารณะด�านโครงสร�างพื้นฐานที่จำเปBนเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

 2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส5งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน 
 3. ส5งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข�มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 4.  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล�อมที่มีอย5างยั่งยืน 
 

 
 

ยุทธศาสตร&ชาติ 20 ปF     

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร&กลุ4มจงัหวัด 

ยุทธศาสตร&จังหวัดศรีสะเกษ  

ยุทธศาสตร&การพัฒนาในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร&องค&การบริหารส4วนตำบลเปJาะ 
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 5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส5วนร5วมจากทุกภาคส5วน 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
     ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือข�าวหอมมะลิ 

       มีพื้นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก เช5นมันสำปะหลัง ทำนาปรัง ยางพารา พริก และอ�อย 

      มีพื้นที่ปGาไม�ที่ค5อนข�างอุดมสมบูรณ3  มีปGาโนนลานเปBนปGาสงวน          

     มีวัฒนธรรม ภูมิปXญญาประจำท�องถ่ิน 

     มีแหล5งท5องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (โบราณกู5สมบูรณ3) 

    มีลำห�วยทับทันไหลผ5าน 

     มีระบบกระจายน้ำผ5าน (คลองส5งน้ำฝานราศีไศล)  

     มีแหล5งน้ำใต�นดินที่สะอาดสามารถดื่มได� (โนนน้ำใส) 

     มีการประสานความร5วมมือระหว5างองค3การบริหารส5วนตำบลกับส5วนราชการในพื้นที่ 

     ชุมชนมีความสงบเรียบร�อย ประชาชน มีความเอ้ืออารีต5อกัน ถ�อยทีถ�อยอาศัย 

    มีระบบการบริการทางการแพทย3ใกล�บ�าน และได�มาตรฐาน  
๒)  จุดอ�อน (W : Weakness) 
     ประชาชนไม5สามารถรวมกลุ5มกันเพื่อดำเนินการด�านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ5มอาชีพอย5าง

เข�มแข็งและขาดความต5อเนื่อง 

    ขาดการพัฒนาศักยภาพและส5งเสริมแหล5งท5องเที่ยวในพื้นที่ 

    แหล5งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรไม5เพียงพอ  ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค 
ในช5วงหน�าแล�ง 

     ขาดจิตสำนึกในการร5วมอนุรักษ3 หวงแหน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เปBนของส5วนรวม 

   ประชาชนมีรายได�ไม5แน5นอน ส5วนใหญ5ข้ึนอยู5กับราคาผลผลิตทางการเกษตร 

     ยังไม5มีระบบการบริหารจัดการขยะและผังเมือง 

   มีการใช�สารเคมีทางการเกษตร เกิดอันตรายต5อชีวิต และเกิดมลพิษ 

   การมีส5วนร5วมของประชาชนในท�องถ่ินมีน�อย ประชาชนยังขาดการมีส5วนร5วม 
3. โอกาสการพัฒนาในอนาคต (O : Opportunity) 

         นโยบายของรัฐบาล/จังหวัดที่สนบัสนุนส5งเสริมด�านการเกษตร สอดคล�องกับยุทธศาสตร3การพัฒนา 

      การสร�างความเข�มแข็งให�กับเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

      การแก�ไขปXญหาความยากจน ยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล 

      มีนโยบายในการพัฒนา ส5งเสริมแหล5งท5องเที่ยวเชิงนิเวศน3ตามมาตรฐานการท5องเที่ยว 

    ผู�บริหารสามารถกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาให�เปBนไปตามกฎหมาย 

    ได�รับความร5วมมือสนับสนุนจากหน5วยงานของรัฐและองค3กรอ่ืนๆเปBนอย5างดี  
 4.)  ปeญหาอุปสรรคหรือข#อจำกัด (T : Threat) 

  กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับมีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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  การถ5ายโอนภารกิจต5างๆ ไม5เปBนไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให�การปฏิบัติงาน เกิดความล5าช�าไม5เปBนไป
ตามวัตถุประสงค3ที่วางไว� 

  การพัฒนาบางด�านต�องเปBนไปตามกฎหมาย จึงไม5สามารถดำเนินการแก�ปXญหาได�  ต�องอาศัยความ
เสียสละของชุมชนเท5านัน้  ซ่ึงบางคร้ังก็ทำได�ค5อนข�างยาก 
  การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ5ายล5าช�า ไม5แน5นอน 
มีงานและหน�าที่เพิ่มข้ึน แต5ไม5มบีุคลากรรองรับ 

  การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เช5น ภัยแล�ง วาตภัย เปBนต�น 
 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส5งผลต5อการดำเนินนโยบายท่ีขาดความต5อเนื่อง 

 การสรุปสถานการณ�พัฒนา (การวิเคราะห�จุดเข็ง  จุดอ�อน  โอกาส และอุปสรรค)  
         องค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ ได�ดำเนินการวิเคราะห3สภาวการณ3และศักยภาพ เพื่อชี้ให�เห็นถึงศักยภาพ
ปXญหาและความต�องการของประชาชน  โดยองค3การบริหารส5วนตำบลได�ดำเนินการวิเคราะห3ข�อมูลเพื่อการจัดทำแผนพฒันา  
ดังต5อไปนี้    

   1 ด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน  สามารถจำแนกได�ดงันี ้
  1  มีเส#นทางคมนาคม ในพื้นที่องค3การบริหารส5วนตำบลเป?ะส5วนใหญ5เปBนถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ปXญหาคือ องค3การบริหารส5วนตำบลไม5สามารถดำเนินการได�ทุกสายครอบคลุมทุกพื้นที่เนื่องจากบางพื้นที่ยังไม5เปBนที่
สาธารณะ  จะดำเนินการได�ก็ต5อเมื่อต�องเปBนที่สาธารณะ ประกอบกับงบประมาณในแต5ละปPนั้นมีจำกัด การแก�ปXญหาคือ  
ประสานความร5วมมือกันในหลายๆ ฝGาย เพื่อที่จะทำความเข�าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก�ไข
อย5างไร  ทั้งนี้ องค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะก็ได�ตั้งงบประมาณในส5วนนีไ้ว�แล�ว และได�แจ�งประชาสัมพันธ3ให�ประชาชนได�รับ
ทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได�ช5วยกันแก�ไขปXญหาให�กับชุมชน 

  2 การขยายเขตไฟฟQา ปXจจุบันมีไฟฟSาใช�ทุกครัวเรือน คิดเปBน100 เปอร3เซ็นต3  ปXญหาคือไฟฟSา
ส5องสว5างทางหรือที่สาธารณะยังไม5สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได�ทั้งหมด เนื่องจากติดปXญหาเก่ียวกับระบบการขยาย
แนวเขตไฟฟSาของแต5ละพื้นที่  การแก�ปXญหาคือ  ประสานความร5วมมือกันในหลายๆ ฝGาย เพื่อที่จะทำความเข�าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่  ทั้งนี้องค3การบริหารส5วนตำบลก็ได�ตั้งงบประมาณในส5วนนี้ไว�แล�ว และได�แจ�งประชาสัมพันธ3ให�ประชาชน
ได�รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได�ช5วยกันแก�ไขปXญหาให�กับชุมชน  

  3. การประปา องค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ ยังไม5มีกิจการประปาเปBนขององค3การบริหารส5วน
ตำบล จึงไม5สามารถให�บริการได�ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนและยังขลาดแคลนมีนำ้อุปโภค บริโภค โดยเฉพาะช5วงหน�าแล�งซ่ึง
ปXจจุบนัประชาชนใช�นำ้จากอ5างเก็บน้ำและบ5อนำ้ตื้นของแต5ละพื้นที่ ปXญหาคือมีข�อร�องเรียนเร่ืองน้ำขุ5นการตกตะกอนของนำ้
บ5อยคร้ัง สาเหตุเนื่องจากขาดการบริหารน้ำอย5างเปBนระบบ และองค3การบริหารส5วนตำบลยังไม5สามารถที่จะผลิตเปBน
น้ำประปาสำหรับบริโภคได�  ต�องใช�งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ  การแก�ปXญหาคือ การลงพื้นทีด่ำเนนิการแก�ไขตาม
จุดที่เกิดปXญหาในทนัที  การพิจารณาโครงการต5างๆ  ทีไ่ม5สามารถดำเนินการได�นั้น  เช5น  โครงการปรับปรุงแหล5งกักเก็บนำ้ 
โครงการขุดลอกบ5อน้ำตืน้สาธารณะ โครงการขุดเจาะบ5อบาดาล ก็ได�นำบรรจุในแผนพัฒนาท�องถ่ินสีปP เพื่อที่จะพิจารณา
ดำเนินการในปPต5อไป  เม่ือมีงบประมาณและความจำเปBนก็สามารถดำเนินโครงการได�ต5อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต5อความ
ต�องการของประชาชนต5อไป   
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  2. ด#านเศรษฐกิจ 
 จากการสำรวจข�อมูลพื้นฐานพบว5า ประชากรส5วนใหญ5มีอาชีพเกษตรกรรม  รายได�ส5วนมากมาจากการทำ

การเกษตร มีรายได�จากสัตว3เลี้ยงไม5มาก คนอายุ   ปPมีอาชีพและรายได� ประชากรบางส5วนมีรายได�จากการรับจ�างทั้งในพื้นที่
และนอกพื้นที่ ชุมชนในเขตองค3การบริหารส5วนตำบลบางชุมชนส5วนมากมีอาชีพค�าขาย ร�านค�า ทำให�มีรายได�มาจากการค�า
ขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจจึงไม5เท5ากัน สาเหตุเปBนเพราะว5าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำค5าครองชีพสูง  มีเงินแต5ซื้อของได�
น�อยลง   การขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาก  องค3การบริหารส5วนตำบลได�แก�ไขปXญหาโดยจัดโครงการส5งเสริมอาชีพ  
เพื่อให�ชุมชนมีรายได�เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุ5มอาชีพในชุมชนแต5การพัฒนาด�านนี้ยังไม5บรรลุ
วัตถุประสงค3เท5าที่ควร เนื่องจากกลุ5มอาชีพต5างๆ ยังขาดความรู�ด�านการบริหารจัดการและความรู�ด�านการตลาด                             

 3. ด#านข#อมูลสังคม   
3.1 ด#านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสำรวจข�อมูลพื้นฐานพบว5า  ประชาชนกรส5วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให�กับประชาชนกลุ5มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก5ประชากรในชุมชน เช5นกัน  ได�แก5 โรคความดัน เบาหวาน  มีสถิติเข�ารับการ
รักษาพยาบาล  ปXญหาคือประชาชนบางรายไม5ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปP  การแก�ไขปXญหา คือ องค3การ
บริหารส5วนตำบลและหน5วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได�จัดกิจกรรมร5วมมือกันรณรงค3ให�ชุมชนเห็นความสำคัญในเร่ืองนี้
ซึ่งก็ได�ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให�ความร5วมมือเปBนอย5างดีแต5ต�องเปBนการดำเนินการอย5างต5อเนื่องเปBนประจำทุกปP  จาก
การสำรวจข�อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม5ได�กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช�ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บปGวยที่ไม5เหมาะสม  
การออกกำลังกายยังไม5สม่ำเสมอ  และประชากรส5วนมากไม5ได�รับการตรวจสุขภาพ  ปXญหาเหล5านี้องค3การบริหารส5วนตำบล
พยายามอย5างยิ่งที่จะแก�ไข  โดยร5วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุขจัดกิจกรรมเพื่อแก�ไขปXญหา   

3.2 ด#านการศึกษา 
   จากการสำรวจข�อมูลพื้นฐานพบว5า ด�านการศึกษาอยู5ในเกณฑ3ที่ดี  ปXญหาคือ ยังไม5สามารถที่จะ
แข5งขันกับเมืองใหญ5ๆ ได�การแก�ปXญหาขององค3การบริหารส5วนตำบล ได�จัดกิจกรรมให�กับเด็กของศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก  การ
สนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร5วมกันจัดกิจกรรมต5างๆ กับทางโรงเรียน     

   3.3 ด#านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
  จากการสำรวจข�อมูลพื้นฐานพบว5า  ส5วนมากครัวเรือนมีการปSองกันอุบัติภัยอย5างถูกวิธี  มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย3สิน การปSองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก�ปXญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได�ตามอำนาจ
หน�าที่และงบประมาณที่มีอยู5อย5างจำกัด  คือการติดตั้งกล�องวงจรปyดในจุดที่เปBนที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทาง
ร5วมทางแยก รวมทั้งได�ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช5วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให�กับ
ประชาชน มีการร5วมมือกันหลายฝGาย เปBนเร่ืองที่ทางเทศบาลจะต�องหาวิธีที่จะแก�ไขปXญหาให�กับประชาชนต5อไปตามอำนาจ
หน�าที่ที่สามารถดำเนินการได�             
 3.4 ด#านยาเสพติด  
         ปXญหายาเสพติดในหมู5บ�าน/ชุมชนขององค3การบริหารส5วนตำบล พบว5าในเขตพืน้ที่มีผู�ทีต่ิดยาเสพ
ติดแต5เม่ือเทียบกับพื้นที่อ่ืนถือว5าน�อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว5าได�รับความร5วมมือกับทางผู�นำ  ประชาชน  หน5วยงานของ
องค3การบริหารส5วนตำบลที่ช5วยสอดส5องดูแลอยู5เปBนประจำ การแก�ไขปXญหาของลสามารถทำได�เฉพาะตามอำนาจหน�าที่
เท5านั้น  เช5น  
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การณรงค3  การประชาสัมพนัธ3  การแจ�งเบาะแส การฝ_กอบรมให�ความรู� ถ�านอกเหนือจากอำนาจหน�าที่  ก็เปBนเร่ืองของ
อำเภอหรือตำรวจแล�วแต5กรณี ทั้งนี้ องค3การบริหารส5วนตำบลก็ได�ให�ความร5วมมือมาโดยตลอด 

     ๔. ด#านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 
4.1 ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื ้นที ่ส5วนมากเปBนพื ้นที ่สำหรับเพาะปลูกที ่อยู 5อาศัย ร�านค�า  

ตามลำดับ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ปGาไม� ปGาชุมชน  อากาศที่ไม5มีมลพิษ  
   4.2 การบริหารจัดการขยะ ในเขตพื้นที่องค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะไม5มีรถเก็บขนขยะ การ
บริหารจัดการชยะประชาชนกำจัดเอง ปXญหาด�านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก�ไขปXญหา องค3การบริหารส5วน
ตำบลได�จัดทำโครงการเพื่อแก�ปXญหาให�กับประชาชนและเปBนไปตามความต�องการของประชาชน  เช5น โครงการอบรมให#
ความรู#การบริหารจัดการขยะเพื่อแก#ปeญหาขยะให�ครอบคลุมทั้งพื้นที่  โครงการปลูกต�นไม�ในวันสำคัญต5างๆ ในพื้นที่ของ
ตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน3ของเมืองให�ร5มร่ืนสวยงาม ให�เปBนเมืองน5าอยู5 เปBนที่พักผ5อนหย5อนใจของ
ประชาชนฯลฯ   

 5. ด#านการเมือง – การบริหาร 
ในเขตองค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ มีทั้งหมด 12 หมู5บ�าน แต5ละหมู5บ�านมีกรรมการซ่ึงเปBน

ตัวแทนของหมู5บ�าน คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค3การบริหารส5วนตำบลมี ความเข�าใจในบทบาทหน�าที่
ของตนเองในการพัฒนาองค3กร มีการประชุมประชาคมท�องถ่ินทุกหมู5บ�านในเขตพื้นที่12หมู5บ�าน ในการจัดทำ 

แผนพัฒนาท�องถ่ิน จากผลการประชุมทุกคร้ังที่องค3การบริหารส5วนตำบลจัดข้ึน มีประชาชน
สนใจเข�าร5วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส5งผลให�การดำเนินงานตามความต�องการของประชาชน และ
ประชาชนได�รับประโยชน3 และมีส5วนร5วมในการพฒันา นอกจากนี้ องค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะได�จัดโครงการอบรมศึกษา
ดูงาน ของคณะผู�บริหาร  สมาชกิสภาฯ  พนักงานส5วนตำบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ สำหรับประชาชน
อีกหลายโครงการเพื่อนำความรู�และประสบการณ3ทีไ่ด�รับมาพัฒนาให�เจริญเท5าเทียมกับองค3กรคปกครองส5วนท�องถ่ินรอ่ืนๆ 
และมีโครงการจัดซ้ือgคร่ืองมือเคร่ืองใช�ในการปฏิบัติงานให�ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต�องระงบัไว�
เนื่องจากข�อจำกัดด�านงบประมาณมีอัตรากำลังพนักงานองค3การบริหารส5วนตำบลจำกัด ไม5เพียงพอต5อการตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนในด�านบริการ 
 3.2  การประเมินสถานการณ3สภาพแวดล�อมภายนอกที่เก่ียวข�อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ปPขององค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ ได�ทำการประเมินสถานการณ3
สภาพแวดล�อมภายนอกที่เก่ียวข�อง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

1. ปeญหาด#านเศรษฐกิจ 
-  ปXจจัยต�นทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง 
-  ไม5มีเงินทนุในการประกอบอาชีพ 
-  ขาดการคุ�มครองสิทธิ์ในพื้นทีป่ระกอบอาชีพ 
-  ปXญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ำ 
-  การผลิตสนิค�าไม5มีคุณภาพ 

-  ไม5มีการรวมกลุ5มทางการเกษตรท่ีเข�มแข็ง 
-  ไม5มีตลาดกลางรองรับผลผลติทางการเกษตร 
-  ประชาชนไม5มีความรู�และทักษะในการประกอบอาชีพ   -  การขนส5งสนิค�ามีต�นทนุสูง 
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2. ปeญหาด#านสงัคม 

-  การแพร5ระบาดของยาเสพตดิ 
-  ผู�สูงอายุและผู�พิการถูกทอดทิ้ง 
-  กำลังเจ�าหน�าที่รักษาความสงบเรียบร�อยไม5เพียงพอ 

-  สถานที่พักผ5อน หย5อนใจไม5เพียงพอ(สวนสาธารณะ) 
-  เยาวชนขาดการดูแล เอาใจใส่อยา่งเพียงพอ 

-  ผู�สูงอายุมีรายได�ไม5เพียงพอเลี้ยงตนเอง 
-  ผู�พิการขาดความรู�ในการประกอบอาชีพ 

-  ขาดการส5งเสริมกิจกรรมของผู�พิการ 
 3. ปeญหาด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน 

-  ถนรนบางพื้นที่ยังไม5สะดวก แก5การสัญจรไปมา ทำให�การขนส5งสนิค�า และการเดินทางไม5สะดวก  
-  การขยายเขตไฟฟSาไม5ทั่วถึง ไฟฟSาสาธารณะสองข�างทางไม5เพียงพอ 
-  น้ำท5วมขังในช5วงฤดฝูน 
-  ไม5มีท5าเทียบเรือน้ำลึก และท5าเทียบเรือแต5ละหมู5บ�านไม5ได�มาตรฐาน 

 4. ปeญหาด#านสาธารณสุข 
-  ประชาชนขาดความรู�ด�านการสาธารณสุขมูลฐาน 
-  การขาดเคร่ืองไม�เคร่ืองมือในการรักษาพยาบาล 
-  การขาดสถานพยาบาลที่ได�มาตรฐาน 

5. ปeญหาด#านแหล�งน้ำ 
-  การจัดการแหล5งน้ำยงัไม5ได�รับประโยชน3อย5างคุ�มค5าและทั่วถึง 
-  การขาดแคลนนำ้ในช5วงฤดูแล�ง 
-  ที่กักเก็บน้ำไว�ใช�ไม5เพียงพอ 

 6. ปeญหาด#านการศึกษา 
-  ความแตกต5างทางด�านการเรียนรู�ระหว5างในเมืองกับชนบท 
-  เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนยังขาดแคลนและล�าสมัย 
-  บุคลากรทางการศึกษาไม5เพียงพอ 
-  ขาดการส5งเสริม สนับสนุนกิจกรรมให�กับเด็กและเยาวชน จากผู�ปกครอง 
-  การไม5ให�ความสำคัญกับการศึกษาต5อ 
-  ไม5มีแหล5งเรียนรู�ในชุมชน 
-  ไม5มีห�องสมุดประจำหมู5บ�านและตำบล 

 7. ปeญหาด#านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท#องถิ่น 
-  ขาดงบประมาณและบุคลากรในด�านการอบรมวิชาการศาสนา 
-  ขาดงบประมาณ หน5วยงานรับผิดชอบในการส5งเสริมและอนรัุกษ3ภูมิปXญญาท�องถ่ิน 
-  ประชาชนไม5ให�ความสำคัญในเร่ืองภูมิปXญญา ประเพณีวฒันธรรมท�องถ่ิน 
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 8. ปeญหาด#านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 
-  ไม5มีสถานที่และวิธีจัดการกับขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
-  การปนเป`aอนของแหล5งนำ้และสารพิษจากการเกษตร 
-  ขาดการให�ความรู�และความตระหนักในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแกประชาชน 

 9. ปeญหาด#านการเมืองการบริหาร 
-  ประชาชนขาดความรู� ความเข�าใจในบทบาท หน�าที่ของการมีส5วนร5วม 
-  ประชาชนไม5ให�ความร5วมมือในการมีส5วนร5วมเท5าทีควร 
-  การประสานงานระหว5าง สมาชิกองค3การบริหารส5นตำบลกับชาวบ�านยังไม5เพียงพอ 
-  ขาดการเผยแพร5ประชาสัมพนัธ3ข�อมูลข5าวสาร บทบาท อำนาจหน�าที่ของทางองค3การบริหารส5วนตำบล 
10. ปeญหาด#านการกฬีา นันทนาการและการท�องเที่ยว 
-  สถานที่ ออกกำลังกาย อุปกรณ3กีฬาสำหรับแต5ละหมู5บ�านยงัไม5เพียงพอ 
-  ขาดบุคลากรผู�ฝ_กสอนและส5งเสริมทางด�านทักษะการเล5นกีฬา 
-  แหล5งท5องเที่ยวในพื้นไม5ได�รับการส5งเสริมและพฒันาเท5าที่ควร 
-  ขาดการประชาสัมพนัธ3เก่ียวกับพื้นที่ท5องเที่ยว 
-  ขาดการอบรมทางด�านภาษาต5างประเทศเพื่อรองรับนักท5องเที่ยว แก5ประชาชนในพืน้ที ่
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ส�วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาท#องถิ่นไปสู�การปฏิบตั ิ
1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร� ด#าน แผนงาน 
หน�วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
หน�วยงาน
สนับสนุนน 

1 ด�านโครงสร�างพืน้ฐาน 1.1 ด�านการบริการ
ชุมชนและสงัคม 

1.1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช5าง หน5วยงานอ่ืน 

2 ด�านการส5งเสริมคุณภาพชวีิต 2.1 ด�านเศรษฐกิจ  2.1.1 แผนงาน
การศึกษา 

สำนักงานปลัด สำนักงานเกษตร 

  

2.2 ด�านการบริการ
ชุมชนและสงัคม 

2.2.1  แผนงาน
การศึกษา 

กองการศึกษา  

2.2.2 แผนงาน
สาธารณสุข 

สำนักงานปลัด  

2.2.3  แผนงานสร�าง
ความเข�มแข็งของ
ชุมชน   

สำนักงานปลัด สำนักงานพฒันา
ชุมชน 

2.2.4  แผนงาน
การเกษตร 

สำนักงานปลัด  

2.2.5  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

2.3 ด�านการ
ดำเนินงานอ่ืนๆ 

2.3.1 แผนงานงบกลาง สำนักงานปลัด  

3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร�อย 

3.1 ด�านบริหารทั่วไป 3.1 แผนงานรักษา
ความสงบเรียบร�อย 

สำนักงานปลัด  

4 ด�านการอนุรักษ3
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

4.1 ด�านการ
เศรษฐกิจ 

4.1.1 แผนงาน
การเกษตร 

สำนักงานปลัด  

5 ด�านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปXญญา
ท�องถ่ิน  

5.1 บริการชุมชนและ
สังคม 

5.1.1 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

6 ด�านการพฒันาองค3กร 6.1 ด�านการบริหาร
ทั่วไป 

6.1.1  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

สำนักงานปลัด  
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

1 วางท5อระบายน้ำ
ลอดถนนสายตาก
แดด -นาคำ  

เพื่อให�มีทาง
ระบายน้ำน้ำไม5
ท5วมขังในนา
ข�าว 

ปริมาณØ60 
ซ.ม.x7 ม. 

       
5,700 (งบ

อบต.)  

       
5,700   

(งบอบต.)  

 5,700      
(งบอบต.)  

       5,700      
(งบอบต.)  

       5,700      
(งบอบต.)  

ความยาว
ท5อ
ระบายน้ำ 

แก�ปXญหาน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

2 ยกระดับพื้นที่ขอบ
สระน้ำสาธารณะ
ประจำหมู5บ�าน  

เพื่อความ
ปลอดภัยแก5
ประชาชนที่
อาศัยอยู5
ใกล�เคียง
บริเวณนั้น 

 กว�าง 154 ม. 
ยาว 5 ม.หนา
เฉลี่ย1 ม. 

   35,000     
(งบอบต.)  

   35,000     
(งบอบต.)  

   35,000     
(งบอบต.)  

   35,000     
(งบอบต.)  

   35,000     
(งบอบต.)  

ความสูง
ขอบสระ
น้ำ 

ประชาชนที่มี
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรใน
บริเวณนั้น
มากขึ้น 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

3 ล�อมลวดหนาม
ล�อมรอบสระน้ำ
สาธารณะประจำ
หมู5บ�าน 

เพื่อปSองกัน
สัตว3เลี้ยงและ
รักษาความ
ปลอดภัย 

550 กิโลเมตร  21,175    
(งบอบต.)  

 21,175    
(งบอบต.)  

 21,175    
(งบอบต.)  

 21,175    
(งบอบต.)  

 21,175    
(งบอบต.)  

ความยาว
ลวก
หนาม 

ประชาชนได�
ใช�น้ำที่สะอาด
และมีน้ำใช�ใน
การเกษตร 

กองช5าง 

4 ก5อสร�างถนนดินบด
อัดเกลี่ยเรียบ(สาย
เชื่อมถนนไปโศก
แฝก) 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
คมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง5 ม. ยาว 
700 ม.สูง

เฉลี่ย 0.50ม. 

 217,500   
(งบอบต.)  

 217,500   
(งบอบต.)  

 217,500  
(งบอบต.)  

 217,500   
(งบอบต.)  

 217,500   
(งบอบต.)  

 ความ
ยาวถนน  

ประชาชนได�มี
การสักญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก   2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

5 ปรับปรุงถนนดินลง
ผิวหินคลุก(สายโนน
ลาน-บ�านตลาด) 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
คมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง4 ม.
ยาว 1,855 
ม.หนา 0.15 
ม. 

    
625,280    
(งบอบต.)  

    
625,280    
(งบอบต.)  

 625,280 
(งบอบต.)  

    625,280    
(งบอบต.)  

    625,280   
(งบอบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

6 ปรับปรุงถนนดินเปBน
ผิวหินคลุก ม.1 (สาย

น5าน�อย- นาคำ)  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
คมนาคม

สะดวกรวดเร็ว  

กว�าง 4 ม 
ยาว 537ม.

สูงเฉลี่ย 
0.50 ม. 

    
840,000  
(งบ อบต.)  

    
840,000 
งบ อบต.)  

 840,000 
(งบ อบต.)  

    840,000     
(งบ อบต.)  

    840,000  
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนที่
มีการ

คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

7 ก5อสร�างถนน คสล.
โนนลาน-หนองโน ม.
1 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

   กว�าง 4 ม.
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 612,000 
(งบ อบต.)  

 612,000 
(งบ อบต.)  

 612,000 
(งบ อบต.)  

 612,000 
(งบ อบต.)  

 612,000 
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกi
รวดเร็ว 

กองช5าง 

8 โครงการก5อสร�าง
ถนนดินสายโนนลาน 
– หนองโนแยกไป
โศกแฝก   

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4  ม  
ยาว 370  ม. 
หนา0.50 ม. 

 100,000    
(งบ อบต.)  

 100,000    
(งบ อบต.)  

 100,000    
(งบ อบต.)  

 100,000    
(งบ อบต.)  

 100,000    
(งบ อบต.)  

ความยาว
ยกระดับ 

ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

9 ถนน คสล. บ�านโนน
ลานหมู5 1บ�านตลาด 
ตำบลเสียว  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4  ม.
ยาว 1,500 ม.
หนา 0.15 ม. 

3,180,000   
(งบอบต.) 

3,180,000   
(งบอบต.) 

3,180,000   
(งบอบต.) 

3,180,000   
(งบอบต.) 

3,180,000   
(งบอบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

10 ถนน คสล. บ�านโนน
ลาน  หมู51 –บ�าน
หนองโน ตำบลเสียว 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4  ม.
ยาว 900 ม.

หนา      0.15 
ม. 

 
1,836,000  
(งบ อบต.)  

 
1,836,000   
(งบ อบต.)  

 1,836,000   
(งบ อบต.)  

 1,836,000   
(งบ อบต.)  

 1,836,000   
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

11 ถนน คสล. บ�านโนน
ลานหมู51  เส�นตาก
แดด - นาคำ 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม.         
ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม.    

2,120,000  
(งบอบต.) 

2,120,000  
(งบอบต.) 

2,120,000 
(งบอบต.) 

2,120,000  
(งบอบต.) 

2,120,000 
(งบอบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว  

กองช5าง. 

12 ปXกหลักแนวเขตแดน
ระหว5างเขตอำเภอ
บึงบูรพ3 – เขตอำเภอ 
โพธิ์ศรีสุวรรณ 

เพื่อปSองกันการ
บุกรุก พื้นที่
ของประชาชน 

เสาคอนกรตี 
300 ต�น 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
แห5ง 

เพื่อปSองกัน
การบุกรุก 
พื้นที่ 

กองช5าง. 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

13 ขุดสระน้ำเพื่อ
การเกษตรตาม ไร5นา   

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ 
เพื่อการเกษตร 

จำนวน 12
หมู5บ�าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน
แห5ง 

กักเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง. 

14 วางท5อส5งน้ำเพื่อ
การเกษตรจากคลอง
ชลประทาน –นา
น�อยจรดเขตบ�าน
ตลาด ตำบลเสียว  

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ 
เพื่ออุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ยาว 2,000 
เมตรท5อ PVC 
10 นิ้ว 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวน
แห5ง 

กักเก็บน้ำเพื่อ
การเกาตร
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภคอย5าง
เพียงพอ 

กองช5าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



33 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

15 โครงการก5อสร�าง
ถนนดินบดอัดเกลี่ย
เรียบบ�านโนนลาน 
หมู5 1สายนาน�อย -
สายผู�ช5วย ประสงค3  
คำมา  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
รวดเร็ว 

กว�าง 3  ม.
ยาว 260 ม.
หนาเฉลี่ย  
0.15  ม. 

   48,672    
(งบอบต.) 

   48,672  
(งบอบต.) 

   48,672   
(งบอบต.) 

   48,672    
(งบอบต.) 

   48,672       
(งบอบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

.กองช5าง 

16 ก5อสร�างถนนผิวหิน
คลุก บ�านโนนลาน 
หมู51 จากตากแดด - 
นาคำ  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก 

กว�าง 4เมตร
ยาว1,200 
เมตร หนา
0.10 ม.  

446,440   
(งบอบต.) 

  446,440    
(งบอบต.) 

  446,440    
(งบอบต.) 

  446,440    
(งบอบต.) 

  446,440 
งบอบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนการ
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

.กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า

จะได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

17 ก5อสร�างประปา
หมู5บ�านขนาดใหญ5ที่
วัดปGาโนนสมิเก5าบ�าน
โนนลาน หมู5 1 

เพื่อให�บ�านโนน
ลาน หมู5ที่ 1,9 
และ 13 มีน้ำ
ใช�เพื่อการ
อุปโภคบรโิภค
ที่เพียงพอ 

บ�านโนนลาน 
จำนวน 3 หมู5 
คือหมู51,9 และ 
13 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ที่ใช�

ประโยชน3 

ประชาชนมี
น้ำใช�เพื่อการ
อุปโภค
บริโภคอย5าง
เพียงพอ 

กองช5าง. 

18 โครงการวางท5อ
ระบายน้ำข�างถนน
ทุกสายในหมู5บ�าน 
บ�านโนนลาน หมู5 1 

เพื่อแก�ไข
ปXญหาน้ำท5วม
ในหมู5บ�าน 

 ขนาดท5อ 
0.40 ม.มีท5อ
พักทุกระยะ 
10 ม. 

500,000    
(งบ อบต.)  

500,000    
(งบ อบต.)  

500,000    
(งบ อบต.)  

500,000    
(งบ อบต.)  

500,000    
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

แก�ปXญหาน้ำ
ท5วมขัง 

กองช5าง. 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า

จะได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

19 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาแรง'ต่ำเพื่อ
การเกษตร บ�านโนน
ลาน หมู5.1 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ช5วงถนนสาย
ไปตากแดด 
ยาว1,000 ม.         

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาว
ขยายเขต

ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

กองช5าง. 

20 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาแรงต่ำเพื่อ
การเกษตร บ�านโนน
ลาน หมู5 1 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ถนนสายไป
หนองโนยาว 
3,143 ม. 

    
300,000  

    
300,000  

     
300,000  

     
300,000  

     
300,000  

ความยาว
ขยายเขต

ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

กองช5าง. 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



36 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

21 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาแรงต่ำเพื่อ
การเกษตร บ�านโนน
ลาน หมู5 1-บ�านม5วง 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ช5วงไปถนน
สายไปนา
น�อย/ ยาว 
3,143 ม. 

785,750 785,750 785,750 785,750 785,750 ความยาว
ขยายเขต

ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร
อย5างทั่วถึง 

กองช5าง. 

22 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาแรงต่ำเพื่อ
การเกษตร บ�านโนน
ลาน หมู5.1 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ช5วงไปถนน
สายไปบ�าน
ตลาดความ
ยาว 1,855 ม. 

470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 ความยาว
ขยายเขต

ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร
อย5างทั่วถึง 

กองช5าง. 

  
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

23 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาแรง'ต่ำ บ�าน
โนนลาน หมู51 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถึง 

จากโรงอิฐ
บล็อกประสาน
บ�านโนนลาน  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต

ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถึง 

กองช5าง. 

24 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเพื่อการเกษตร

บ�านหมากยาง หมู5 3 
เส�นไปบ�านหนอง

ครก   

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ยาว 329 ม.    
เสา 11 ต�น
ระยะห5างเสา 
30 ม. 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ความยาว
ขยายเขต

ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาช�ใน
การเกษตร
อย5างทั่วถึง 

กองช5าง. 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

25 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำจากเส�นทางบ�าน
ม5วงงามม.10 -บ�าน
หมากยาง หมู5.3. 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง 
2,000 ม. 

510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 ความยาว
ขยายเขต

ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาช�ใน
การเกษตร
อย5างทั่วถึง 

กองช5าง. 

 

    

 

26 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเพื่อการเกษตร
จากโรงเรียนบ�าน
โนนลาน ม.1-นาตาก
แดด 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ยาว 1,500  
ม. 

385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ความยาว
ขยายเขต

ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�
อย5างทั่วถึง 

กองช5าง. 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

27 ขยายเขตไฟฟSาแรง'
ต่ำ   บ�านโนนลาน 
หมู5 1 - บ�านม5วง หมู5 
4 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาเพื่อ
การเกษตร 

ยาว 1,500 
เมตร 

385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ความยาว
ขยายเขต

ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถึง 

กองช5าง. 

28 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเพื่อการ
การเกษตร สายบ�าน
โนนลาน ม.1 - บ�าน
ตลาด ตำบลเสียว 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ยาว 1,500 
เมตร 

385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ความยาว
ขยายเขต

ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร
อย5างทั่วถึง 

กองช5าง. 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
29 ขยายเขตไฟฟSาแรง

ต่ำเพื่อการเกษตร 
สายบ�านโนนลาน
หมู51บ�านหนองโน
ตำบล.เสียว 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ยาว 1,500 
เมตร 

385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ความยาว
ขยายเขต

ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร
อย5างทั่วถึง 

กองช5าง. 

30 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเพื่อการเกษตร
บ�านโนนลาน สายนา
คำ -นาตากแดด 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ยาว 1,700 
เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ความยาว
ขยายเขต

ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง. 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า

จะได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)   

31 โครงการตัดถนนใหม5
พร�อมบดอัด           
(ที่สาธารณะโศกไก5
กอง)พร�อมวางท5อ
ระบายน้ำ    (หมู51) 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

จำนวน3จุด 
กว�าง 5.00ม.
ยาว 3.00ม.
หนา0.50 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า

จะได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)   

32 โครงการปรับปรุง
ถนนโดยใช�วัสดุแอส
ฟXสคอนกรีตปูทับ
ด�วยลาดยางจากสาม
แยกโรงอิฐบล็อกถึง
หน�าโรงเรียนบ�าน
โนนลาน ม.1 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กว�าง4.00ม.
ยาว 300 ม.
หนา 0.05ม. 

354,000 354,000 354,000 354,000 354,000 ควาสยาว
ถนน 

ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง. 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

33 โครงการวางท5อ
ระบบใหม5 ประปา
ใหม5 จากวัดมารอบ
หมู5บ�าน ม.1 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�อย5างเพีย’
พอ 

ขนาท5อ 2 นิ้ว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร�อยละ80 ประชาชนที่มี
ใช�เพื่อการ
อุปโภค
บริโภคอย5าง
เพียงพอ 

กองช5าง. 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

34 ก5อสร�างวางบล็อก
คอนเวิร3ส ถนน คสล.
บ�านโนนลาน หมู51 
สายบ�านโนนลาน-
บ�านตลาด  

เพื่อปSองกันน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

จำนวน 1 จุด
พร�อมท5อ
ระบายน้ำ1 จุด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

สามารถ
ระบายน้ำได�
รวดเร็วขึ้นลด
ปXญหาน้ำท5วม
ขังภายใน
หมู5บ�านของ
น้ำในถนน 

กองช5าง. 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า

จะได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)   

35 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาแรงสูงเพื่อ
การเกษตร จากบ�าน
โนนลาน ม.1ถึงนา
น�อย 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อ
การเกษตร 

ระยาทาง 
1,000 ม. 

390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 ความยาว
ขยายเขต

ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร
อย5างทั่วถึง 

กองช5าง. 

36 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเพื่อการเกษตร 
จากบ�านโนนลาน ม.
1ไปนาน�อย 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อ
การเกษตร 

ระยาทาง 
1,000 ม. 

    
260,000  

    
260,000  

     
260,000  

     
260,000  

     
260,000  

ความยาว
ขยายเขต

ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร
อย5างทั่วถึง 

กองช5าง. 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ

ได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)   

37 โครงการขุดลอก
หนองช�างตาย     
หมู5 3 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว�าง 
111ม.ยาว  
190  ม      .
ลึกเฉลีย่ 3 ม.  

4,813,000 
(งบอบต.) 

4,813,000  
(งบอบต.) 

4,813,000 
(งบอบต.) 

4,813,000 
(งบอบต.) 

4,813,000   
(งบอบต.) 

จำนวนแห5ง ประชาชนมีน้ำใช�
เพื่อทำการเกษตร
อย5างเพียงพอ 

กองช5าง 

38 โครงการก5อสร�าง
ศาลาประชาคม 
ประจำหมู5บ�าน บ�าน
หมากยาง  หมู5.3 

เพื่อให�
ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ประกอบ
กิจกรรม
ร5วมกัน 

จำนวน 1 
หลัง 

 300,000    
(งบ อบต.) 

   300,000 
(งบ อบต.) 

  300,000  
งบ อบต.) 

  300,000  
(งบ อบต.) 

 300,000  
(งบ อบต.) 

   จำนวน     
1หลัง 

ประชาชนมี
สถานที่ประกอบ
กิจกรรมร5วมกัน 

กองช5าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

39 วางท5อประปาจาก
หนองสองห�องลงมา
ที่วัดปGาสันตินิมิตร 
บ�านหมากยาง ม.3 

เพื่อแก�ปXญหา
น้ำท5วมขังใน
หมู5บ�าน 

ปริมาณงานø 
0.40 ม.ยาว 

800 ม. 

  200,000    
(งบ อบต.) 

  200,000    
(งบ อบต.) 

 200,000    
(งบ อบต.) 

 200,000    
(งบ อบต.) 

 200,000    
(งบ อบต.) 

ความยาวท5อ
ระบายน้ำ 

แก�ปXญหาน้ำท5วม
ขังภายในหมู5บ�าน 

กองช5าง 

40 โครงการก5อสร�าง
ถนน คสล. บ�าน
หมากยาง ม.3 จาก
วัดปGา สันตินิมิตร 
ไปหนองสองห�อง 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม. 
ยาว 900ม.
หนา0.15 ม. 

 300,000  
(งบ อบต.)  

 300,000      
(งบ อบต.)  

 300,000 
(งบ อบต.)  

 300,000  
(งบ อบต.)  

 300,000  
(งบ อบต.)  

ความยาวถนน ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



48 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

41   โครงการก5อสร�าง
ถนนดินบดอัดเกลี่ย
เรียบผิวหินคลุกหน�า
บ�านนายนิรันดร3 
วงศ3จอม ม.3 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม.    
ยาว 400  ม.
หนา 0.10ม. 

880,000    
(งบอบต.) 

880,000      
(งบอบต.) 

  880,000    
(งบอบต.) 

 880,000 
(งบอบต.) 

880,000    
(งบอบต.) 

ความยาวถนน ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม สะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง 

42 ขยายเขตประปา
หมู5บ�านถนนดอนปูG
ตา-หนองครก  ม.3 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
เพื่ออุปโภค
บริโภคอย5าง
เพียงพอ 

ท5อเมนขนาด 
3 นิ้วยาว 
800 ม. 

  100,000 งบ 
อบต.)  

 100,000 งบ 
อบต.)  

 100,000   
งบ อบต.)  

  100,000   
งบ อบต.)  

 100,000   
งบ อบต.)  

ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการอุปโภค
บริโภค 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



49 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
43 ขยายเขตไฟฟSา

การเกษตรจากวัด
ปGาสันตินิมติรไป
หนองสองห�อง ม.3 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ยาว 1,000 ม.        
300,000  

      
300,000  

   
300,000  

   
300,000  

   
300,000  

ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมีไฟฟSา
ในการเกษตร 

กองช5าง 

44 เครื่องกรองน้ำดื่ม 1
เครื่อง ราคา 
300,000 บาท ขึ้น
ไป ม.3 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ดื่มที่สะอาดถูก
หลักอนามัย  

จำนวน 1 
เครื่อง 

     300,000       
(งบ อบต.) 

300,000       
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000     
(งบ อบต.) 

จำนวนเครื่อง ประชาชนมีน้ำดื่ม  
สะอาดถูกอนามยั 

กองช5าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

45 โครงการขยายท5อ
เมนประปาทางเข�า
ดอนปูGตาหมู5บ�าน 
บ�านหมากยาง หมู53 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
เพื่ออุปโภค
อย5างพอเพียง 

  

  109,000  
(งบ อบต.) 

  109,000 
(งบ อบต.) 

  109,000  
(งบ อบต.) 

  109,000  
(งบ อบต.) 

  109,000  
(งบ อบต.) 

ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่ออุปโภคบรโิภค
อย5างพอเพียง 

กองช5าง 

46 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำบ�านหมากยาง ม.
3 สามแยกถนน
หลวง- หนองสอง
ห�อง  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ยาว 338 
เมตร  เสา 13 
ต�น ระยะหาง
เสา 30 เมตร 

       
130,000  

      
130,000  

   130,000     130,000     130,000  ความยาว
ขยายเขต 

ประชาชนมีไฟฟSา
ใช�เพื่อการเกษตร 

หน5วยงานอื่น 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

47 ก5อสร�างถนน คสล.  
บ�านหมากยาง ม. 3
สายหนองสองห�อง-
ทางหลวงหมายเลข 
2087)  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 4ม. 
ยาว500 ม.
หนา0.15 ม. 

   880,000 
(งบอบต.) 

   880,000 
(งบอบต.) 

   
880,000 
(งบอบต.) 

   
880,000 
(งบอบต.) 

   
880,000 
(งบอบต.) 

ความยาวถนน ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองช5าง 

48 ก5อสร�างประปา
ขนาดกลาง บ�าน
หมากยาง ม.3 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
เพื่ออุปโภค
บริโภคอย5าง
ทั่วถึง 

จำนวน 1 
แห5ง 

2,300,000  
(งบอบต.) 

2,300,000  
(งบอบต.) 

2,300,000  
(งบอบต.) 

2,300,000  
(งบอบต.) 

2,300,000  
(งบอบต.) 

จำนวนแห5ง ประชาชนมีน้ำ
เพื่ออุปโภคบรโิภค
อย5างพอเพียง 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
ผลผลิต

ของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ

ได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)   

49 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำถนนดอนปูGตา 
หนองครก  ม.3 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ระยะทาง 
700 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมีไฟฟSา
ใช�ในการเกษตร 

กองช5าง 

 
50 ปรับปรุงถนน คสล.

สาย บ�านหมากยาง 
ม.3   สายวัดปGา
สันตินิมติ-บ�านนาง
ระเบียบ บุญปXญญา  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 

กว�าง 3 ม.  
ยาว 80 ม. 
หนา 0.15 
ม. 

 106,560    
(งบอบต.) 

106,560    
(งบอบต.) 

106,560    
(งบอบต.) 

106,560    
(งบอบต.) 

106,560   
(งบอบต.) 

ความยาวถนน ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองช5าง 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

51 ก5อสร�างถนน คสล.
สายบ�านม5วง ม.4 
บ�านตลาด บ�าน
หนองผือ 
 

  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 

กว�าง 4 ม.  
ยาว 1,484 ม.
หนา 0.15 ม. 

1992896 (งบ
อบต.) 

1992896 
(งบอบต.) 

1992896 
(งบอบต.) 

1992896 
(งบอบต.) 

1992896 
(งบอบต.) 

ความยาวถนน ประชาชนมีถนน
สำหรับหาร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง 

52 โครงการชยายเขต
ไฟฟSาแรงต่ำเพื่อ
การเกษตรพร�อม
หม�อแปลง 30 
แอมป� บ�านหมาก
ยาง ม.3 ถนนดอนปูG
ตา เชื่อมบ�านโนน
แดง 

.เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง    
1,500 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร�อยละ80ของ
ประชาชนได�
ประโยชน3 

ประชาชนมีไฟฟSา
ใช�เพื่อ
การเกษตจร 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

53 โครงการขุดเจาะบ5อ
บาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย3(แผงโซ
ล5าเซล3ล3) หมู5 3 

.เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อ
การเกษตร 

จำนวน 1บ5อ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนบ5อ ประชาชนมีน้ำใช�
เพื่อการเกษตร 

กองช5าง 

54 โครงการขุดลอก
หนองครก ม.3 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อ
การเกษตร 

กว�าง 36 ม.
ยาว77 ม. ลึก 

3ม. 

239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 ร�อยละ60ที่
ประชาชนได�
ประโยชน3 

ประชาชนมีน้ำใช�
เพื่อการเกษตร 

กองช5าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



55 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

55 โครงการขุดร5อง
ระบายน้ำ(ถนนสาม
แยกบ�านค�อ) 

เพื่อปSองกันน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร�อยละ60
ประชาชนได�
ประโยชน3 

ทำให�ลดการท5วม
ขังภายในหมู5บ�าน  

กองช5าง 

56 โครงการวางท5อระ
บาบน้ำ บ�านนายสม
จิตตร พรหมทา  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 0.40 ม.   
ยาว 30ม.ลึก 

0.40 

     
40,000.00  

    
40,000.00  

 
40,000.00  

 
40,000.00  

 
40,000.00  

ความยาวท5อ
ระบายน้ำ 

ทำให�ลดการท5วม
ขังภายในหมู5บ�าน  

กองช5าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
     ตัวชี้วัด       

(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
57 ก5อสร�างถนน คสล.

บ�านม5วง ม.4 สาย
ไปประปา ใหม5  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนได�
มาตรฐาน 

กว�าง 4 ม. 
ยาว 247 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 330,560     
(งบอบต.)   

 330,560     
(งบอบต.)   

 330,560     
(งบอบต.)   

 330,560     
(งบอบต.)   

 330,560     
(งบอบต.)   

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช5าง 

 
58 ก5อสร�างถนน คสล. 

บ�านม5วง ม.4 สาย
ไปประปาร5องปูGตา 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว  

กว�าง 4 ม.
ยาว 247 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 330,560     
(งบอบต.)   

 330,560     
(งบอบต.)   

 330,560     
(งบอบต.)   

 330,560     
(งบอบต.)   

 330,560     
(งบอบต.)   

ความยาว
ถนน 

ทำให�ประชาชน
มีถนนการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 



57 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
     ตัวชี้วัด       

(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
59 ก5อสร�างถนน คสล. 

บ�านม5วง ม.4  (ข�าง 
รพ.สต.ม5วง) 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง  3 ม.
ยาว 42 ม. 

หนา 0.15 ม. 

 55,944     
(งบ อบต.)   

 55,944     
(งบ อบต.)   

 55,944     
(งบอบต.)   

 55,944     
(งบอบต.)   

 55,944     
(งบอบต.)   

ความยาวถนน ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง 

60 ขุดลอกหนองผ�า
เขียว  บ�านม5วง ม.4 

เพื่อให�
ประชาชนมี
แหล5งน้ำใช�ใน
การทำ
การเกษตร 

กว�าง34 ม.
ยาว1,484,ม  

ลึกเฉลีย่      
3 เมตร 

 2,635,584   
(งบอบต.)  

 
2,635,584  
(งบอบต.)  

2,635,584  
(งบอบต.)  

2,635,584   
(งบอบต.)  

2,635,584  
(งบอบต.)  

จำนวนผู�ใช�
ประโยชน3 

สามารถกักเก็บน้ำ
ไว�ใช�ในหน�าแล�ง
เพื่อทำการเกษตร 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ

ได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
61 ก5อสร�างถนน คสล.

สายบ�านม5วง หมู5 4-
ประปาหมู5บ�าน 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนน สำหรับ
การคมนาคม

สะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม.
ยาว 1,200 ม. 

2,400,000   
(งบ อบต.) 

2,400,000   
(งบ อบต.) 

2,400,000   
(งบ อบต.) 

2,400,000   
(งบ อบต.) 

2,400,000   
(งบ อบต.) 

ความยาวถนน ประชาชนมี
ถนนการ
คมนาคม
สะดวก  

กองช5าง 

 
 

 

62 โครงการปรับปรุงูมิ
ทัศน3รอบหมู5บ�าน  
บ�านม5วง  หมู5.4 

เพื่อให�ชุมชนมี
ภูมิทัศน3ที่
สวยงาม 
สะอาด 

รอบหมู5บ�าน   100,000    
(งบอบต.) 

  100,000    
(งบอบต.) 

  100,000    
(งบอบต.) 

  100,000    
(งบอบต.) 

  100,000    
(งบอบต.) 

จำนวนแห5ง ชุมชนมีภูมิ
ทัศน3ที่สวยงาม 
สะอาด 
สวยงาม 

กองช5าง 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ

ได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)   

63 โครงการเจาะบ5อ
บาดาลเพื่อ
การเกษตร บ�านม5วง 
หมู5 4 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�ใน
การเกษตร 

ประชาชน    
หมู5 4 

 200,000        
(งบ อบต.)  

 200,000          
(งบ อบต.)  

 200,000 
(งบ อบต.)  

 200,000  
(งบ อบต.)  

  200,000 
(งบ อบต.)  

จำนวนแห5ง ประชาชนมีน้ำใช�
ในการเกษตร 

กองช5าง 

64 ชยายเขตไฟฟSาเพื่อ
การเกษตร บ�านม5วง 
ม.4. จำนวน  2 เส�น 
(1) บ�านม5วงม4-
ประปาหมู5บ�าน
(2)บ�านม5วง ม.4-
บ�านตลาดตำบล
เสียว 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

จำนวน 2 เส�น
ละ250,000 
บาท 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนแห5ง ประชาชนมีไฟฟSา
ใช�ในการเกษตร 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
       ตัวชี้วัด        

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะ

ได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
65 ก5อสร�างถนน คสล. 

สายบ�าน ม5วง ม.4  
- บ�านตลาด บ�าน
หนองผือ 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

 กว�าง 4 ม. 
ยาว 1,484 

ม.ห นา 0.15 
ม. 

 1,992,896  
(งบ อบต.)  

 1,992,896  
(งบ อบต.)  

1,992,896  
(งบ อบต.) 

1,992,896  
(งบ อบต.) 

1,992,896  
(งบ อบต.) 

ความยาวถนน ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช5าง 

66 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาส5องสว5าง รอบ

หมู5บ�าน ม.4 

เพื่อให�มีความ
ส5องสว5าง 

พอเพียงภายใน
หมู5บ�าน   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนจุด มีความส5อง
สว5างพอเพียง
ภายในหมู5บ�าน 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
     ตัวชี้วัด       

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะ

ได#รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570   

67 โครงการปรับปรุง
ระบบโรงน้ำดื่มของ

หมู5บ�าน ม.4 

เพื่อให�ระบบมี
มาตรฐาน

ยิ่งขึ้น 

ปPละ 1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนแห5ง ประชาชนมีน้ำดื่ม
ถูกสุขอนามัย 

กองช5าง 

 

 

 

68 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาแรงต่ำรอบ
หมู5บ�าน ม.4 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

เส�นทางรอบ
หมู5บ�าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาว
ขยายเขตฯ  

ประชาชนมีไฟฟSา
ใช�ในการเกษตร 

.กองช5าง 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
     ตัวชี้วัด       

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะ

ได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570   

69 ก5อสร�างถนน คสล. 
จากเส�นโนนปูGตาถึง 
สุดสายถนน ม5วง-
โนนลาน 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 4 เมตร
ยาว 1,269 
เมตร หนา
0.15 ม. 

2,538,000 2,538,000 2,538,000 2,538,000 2,538,000 ความยาวถนน ประชาชนมีถนน
ใข�ในการคมนาคม 

กองช5าง 

70 ถมที่สาธารณะ
หนองผ�าเขียว ม. 4 

เพื่อใช�เปBนที่
สาธารณะ
ประโยชน3ของ
ชุมชน 

จำนวน 1 ไร5 169,600 169,600 169,600 169,600 169,600 จำนวนแห5ง ประชาชนได�ใช�
ประโยชน3 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
     ตัวชี้วัด       

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะ

ได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570   

71 ขุดลอกร5องปูGตา ม.4 เพื่อกักเก็บน้ำ
ไว�ใช�ใน
หน�าแล�งและ
การเษตร 

กว�าง 20 
เมตร         
ยาว 200 
เมตร 

100,.000 100,.000 100,.000 100,.000 100,.000 จำนวนแห5ง ประชาชนมีน้ำใช�
เพียงพอใน
การเกษตร 

กองช5าง 

72 โครงการเจาะบ5อ
บาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย3(แผง
โซลาเซลล3) 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อ
การเกษตร 

จำนวนบ5อ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร�อยละ 80  ประชาชนมีน้ำใช�
เพื่อการเกษตร 

กองช5าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
     ตัวชี้วัด       

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะ

ได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570   

73 โครงการก5อสร�าง
อาคาร
เอนกประสงค3 บ�าน
ม5วง ม.4 

เพื่ให�ประชาชน
มีสถานที่ใช�ใน
กิจกรรมต5างๆ
ของชุมชน 

จำนวน 1 
หลัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร�อยละ 80  ประชาชนมี
สถานที่ใช�ใน
กิจกรรมต5างของ
ชุมชน  

กองช5าง 

74 โครงการไฟฟSาส5อิง
สว5างเส�นทางบ�าน
ม5วง ม.4 หมากยาง 

ม.3 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาส5องสว5าง
อย5างทั่วถึง 

จำนวน 10 
จุด 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร�อยละ 80  ประชาชนมีไฟฟSา
ส5องสว5างอย5าง
ทั่วถึง 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

75 ก5อสร�างถนน คสล.
บ�านม5วง ม.4 
เส�นประปาหมู5บ�าน-
บ�านตลาดหนองเรือ 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กว�าง 4ม.ยาว
200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 ความยาวถนน ประชาชนมีถนน
ใวช�สะดวกรวดเร็ว 

กองช5าง 

76 ก5อสร�างถนนดิน
ลูกรังบดอัด บ�าน
ม5วง ม.4 สาย
ประปาใหม5ถึง 
หนองปูGตา   

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กว�าง 4ม.ยาว
247 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร�อยละ 80 
ประชาชน
ได�รับ
ประโยชน3 

ประชาชนมีถนน
ใวช�สะดวกรวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
     ตัวชี้วัด       

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะ

ได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570   

77 โครงการก5อสร�าง
ถนน คสล. สายบ�าน
ม5วง ม.4-บ�านโนน

ลาน  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กว�าง 4ม.ยาว
200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 

408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ใวช�สะดวกรวดเร็ว 

กองช5าง 

78 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำ เส�นบ�านม5วง ม.
4-บ�านโนนลาน  

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมีไฟฟSา
ใช�เพื่อการเกษตร 

กองช5าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

*79  ก5อสร�างถนน 
คสล.จากสี่แยก 
บ�านโนนแดง -
หนองหินอ�ม ม.5 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

 กว�าง 4.00 
ม.  ยาว 
1,350ม.   
หนา 0.15 ม. 

1,806,707  
(งบอบต.) 

1,806,707  
(งบอบต.) 

1,806,707  
(งบอบต.) 

1,806,707  
(งบอบต.) 

1,806,707  
(งบอบต.) 

จำนวนแห5ง ประชาฃนที่มี
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

80  ก5อสร�างถนน 
คสล.จากสี่แยก 
บ�านโนนแดง-ร5อง
คำน�อย ม.5 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 5 เมตร      
ยาว 1,062 
ม.    หนา 
0.15 ม. 

 1,842,147 
(งบอบต.)  

 1,842,147 
(งบอบต.)  

 1,842,147 
(งบอบต.)  

 1,842,147 
(งบอบต.)  

 1,842,147 
(งบอบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาฃนที่มี
การคมนาคม 

สะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

81 ถนนดินจากแยก
บริเวณที่ดิน นาย
วาระ ยืนยงค3-บ�าน
สองห�อง 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 3.00 ม. 
ยาว  500 ม.
หนา 0.10 ม. 

   37,500 
(งบ อบต.) 

    37,500  
(งบ อบต.) 

   37,500 
(งบ อบต.) 

   37,500  
(งบ อบต.) 

   37,500  
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาฃนที่มี
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช5าง 

82 ขยายเขต
ไฟฟSาแรงสูง พร�อม
หม�อแปลง จาก
บ�านโนนแดง -วัด
ปGา ทองคำ ม.5  

 เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถึง 

         -   400,000 
(งบ อบต.) 

  400,000  
(งบ อบต.) 

  400,000  
(งบ อบต.) 

  400,000  
(งบ อบต.) 

400,00   
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถึง 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
83  ก5อสร�างถนน 

คสล.สายบ�านโนน
แดง หมู55-  บ�าน
หนองคูใหม5 ม.15 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4.00 ม.
ยาว1,991ม.
หนา 0.15  

  
3,536,016 
(งบ อบต.) 

  
3,536,016 
(งบ อบต.) 

3,536,016 
(งบ อบต.) 

  3,536,016 
(งบ อบต.) 

  3,536,016 
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนใข�ในกา
รมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

84  ก5อสร�างถนนดิน 
สายหนองหินอัม 
บ�านโนนแดง หมู5 5 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4.00 
เมตรยาว 

1,350เมตร  
หนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

2,397,600 
(งบ อบต.) 

2,397,600  
(งบ อบต.) 

 2,397,600 
(งบ อบต.) 

2,397,600 
(งบ อบต.) 

2,397,600 
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนใข�ในกา
รมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
85 ก5อสร�างถนนดินบด

อัดเกลี่ยเรียบ บ�าน
โนนแดง ม.5 - วัด
ปGาทองคำ  

เพื่อให�ประชาชน
มีถนน สำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 3 ม. 
1,180 ม.สูง
เฉลี่ย 0.50ม. 

 220,000 
(งบ อบต.)  

 220,000   
(งบ อบต.)  

 220,000     
(งบ อบต.)  

 220,000  
(งบ อบต.)  

 220,000 
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนใข�ในการ
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

86  ก5อสร�างถนน 
คสล.สายบ�านโนน
แดง - ม.5 - ร5องคำ
น�อย  

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง  4 ม.         
ยาว 1,062 
ม.     หนา 
0.15 ม. 

 1,886,112 
(งบ อบต.)   

1,886,112    
งบ อบต.) 

1,886,112( 
งบ อบต.) 

1,886,112   
(งบ อบต.) 

1,886,112    
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว  

กองช5าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

87  เสริมคันคูร5อง
น้ำคำน�อย  ม.5 

เพิ่มให�สามารถ
เก็บกักน้ำใน
ปริมาณที่มากขึ้น 

กว�าง  5 ม. 
ยาว 150 ม.    
สูงเฉลี่ย 3 ม. 

 150,000 
(งบ อบต.)  

 150,000     
(งบ อบต.)  

 150,000 (งบ 
อบต.)  

 150,000        
(งบ อบต.)  

 150,000  
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมีน้ำ
ใช�ใน

การเกษตร
อย5างเพียงพอ 

กองช5าง 

 
88 ขยายเขตท5อเมน

ประปาจาก บ�าน
โนนแดง ม.5 -วัด
ปGาทองคำ 

เพื่อให�มีน้ำใช�
อย5าง เพียงพอ 

ยาว 600 ม.    50,000  
(งบ อบต.)   

    
50,000       

(งบ อบต.)   

    50,000       
(งบ อบต.)    

    50,000      
(งบ อบต.)   

 50,000       
(งบ อบต.)    

 ความยาว
ท5อส5งน้ำ  

ประชาชนมีน้ำ
ใช�ในการ
อุปโภคบรโิภค
อย5างเพียงพอ 

กองช5าง 

  

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

89 ก5อสร�างถนน คสล.
บ�านโนนแดง ม.5
สายทำนบ ร5องคำ
น�อย(วัดปGาทองคำ) 
สายโนนแดง-หนอง
คูใหม5 ม.15 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนน สำหรับ
การคมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม        
ยาว 450 ม.  
หนา 0.15 ม. 

200,000  
(งบ อบต.)  

200,000 
(งบ อบต.)  

200,000      
(งบ อบต.)  

200,000  
(งบ อบต.)  

200,000      
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนการ
คมนาคม

สะดวก รวด
เรว  

กองช5าง 

90 ก5อสร�างถนน คสล. 
จากถนนสาย 
หนองคูใหม5  ม.15-
โรงเรียนบ�านม5วง  
(ด�านหลัง) 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม.ยาว 
600 ม.หนา

0.15ม. 

300,000     
(งบ อบต.)  

300,000  
(งบ อบต.)  

300,000 
(งบ อบต.)  

300,000 
(งบ อบต.)  

300,000     
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนการ
คมนาคม 

สะดวกรวดเร็ว 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

91 ก5อสร�างถนน คสล. 
จากถนนสายบ�าน
โนนแดง ม.5   - 
ถนนร5องคำน�อย
บ�านโนนแดง ม.5 
เชื่อมแยกปูGตา 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม.   
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

 500,000    
(งบ อบต.)  

 500,000    
(งบ อบต.)  

 500,000    
(งบ อบต.)  

 500,000    
(งบ อบต.)  

 500,000    
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนการ
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว  

กองช5าง 

92 ก5อสร�างถนน คสล. 
บ�านหนองคู.ใหม5 
ม.15--บ�านโนน
แดง ม.5 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 5  ม.  
ยาว1,700 ม.  
หนา 0.15 ม. 

 425,000       
(งบ อบต.)  

 425,000       
(งบ อบต.)  

 425,000       
(งบ อบต.)  

 425,000       
(งบ อบต.)  

 425,000       
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

93 ก5อสร�างถนนผิว
หินคลุกพร�อม วาง

ท5อระบายน้ำสอง
ข�างทาง จากบ�าน
โนนแดงหมู5 5 -
ทำนบร5องคำน�อย 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว  

กว�าง 4 ม. 
ยาว 862ม.
หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

 320,664      
(งบ อบต.)  

320,664      
(งบ อบต.)  

 320,664      
(งบ อบต.)  

 320,664      
(งบ อบต.)  

  320,664      
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

94 ก5อสร�างถนนผิว
หินคลุกจากบ�าน
โนนแดง หมู55-สี่
แยกเตาถ5าน 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว  

กว�าง 5 ม.      
ยาว 1,200 ม.  
หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

 558,000 
(งบ อบต.)  

  558,000  
(งบ อบต.)  

    558,000  
(งบ อบต.)  

    558,000 
(งบ อบต.)  

    558,000   
( งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

95 ปรับปรุงภูมิทัศน3
ทำนบร5องคำ
น�อยให�เปBนแหล5ง
ท5องเที่ยว ม.5 

เพื่อให�เปBนที่
พักผ5อนของคน
ในชุมชน 

  

 100,000   
(งบอบต.)  

 100,000   
(งบอบต.)  

 100,000   
(งบอบต.)  

 100,000   
(งบอบต.)  

 100,000   
(งบอบต.)  

จำนวนแห5ง ประชาชชน
มีสถานที่
พักผ5อน
หย5อนใจ 

กองช5าง 

96 ก5อสร�างประปา
หมู5บ�านขนาดใหญ5 

ม.5  

เพื่อให�ประชาชน
มีน้ำใช�เพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 

ตามแบบ
มาตรฐาน 

  
2,000,000    
(งบ อบต.)   

  
2,000,000    
(งบ อบต.)   

  2,000,000    
(งบ อบต.)   

  
2,000,000    
(งบ อบต.)   

  2,000,000    
(งบ อบต.)   

ประชาชน
ในเขตพื้นที่

ได�รับ
ประโยชน3 

ประชาชนมี
น้ำใช�เพื่อ

การอุปโภค
บริโภค 

กองช5าง 

  
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

97 ก5อสร�างประปา
หมู5บ�านขนาดใหญ5 

ม.5  

เพื่อให�ประชาชน
มีน้ำใช�เพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 

ตามแบบ
มาตรฐาน 

  
2,000,000    
(งบ อบต.)   

  2,000,000    
(งบ อบต.)   

  2,000,000    
(งบ อบต.)   

  
2,000,000    
(งบ อบต.)   

  2,000,000    
(งบ อบต.)   

ประชาชน
ในเขตพื้นที่
ได�รับ
ประโยชน3 

ประชาชนมี
น้ำใช�เพื่อการ

อุปโภค
บริโภค 

กองช5าง 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

98 ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ�านโนนแดง 
ม.5-บ�าน หนองคู
ใหม5 ม.15 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

กว�าง 0.50 ม.
(สองข�าง) ยาว 
392 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

 196,000     
(งบ อบต.)  

 196,000     
(งบ อบต.)  

 196,000     
(งบ อบต.)  

 196,000     
(งบ อบต.)  

 196,000     
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

99 ยกระดับถนน คสล. 
หน�ากองทุน
หมู5บ�าน บ�านโนน
แดง  ม.5 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

กว�าง 4 ม.          
ยาว 250 ม.  
หนา 0.15 ม. 

  625,000   
(งบอบต.)  

  625,000       
(งบอบต.)  

    625,000       
(งบอบต.)  

    625,000     
(งบอบต.)  

 625,000       
(งบอบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

100 ปรับปรุงถนนผิว
หินคลุก  จาก
ทำนบร5องคำน�อย 
-สี่แยกเตาถ5าน 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 4.00
ม    ยาว 
400  ม.
หนาเฉลี่ย 
0.10. ม. 

  148,800   
(งบ อบต.)  

  148,800     
(งบ อบต.)  

    148,800     
(งบ อบต.)  

    
148,800     
(งบ อบต.)  

    148,800    
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก  

กองช5าง 

 

 

101 ขยายคันคูทำนบ
ร5องคำน�อย  หมู5 5 

เพื่อกักเก็บน้ำไว�
ใช�ในหน�าแล�ง

และเพื่อ
การเกษตร 

กว�าง 6 ม.         
ยาว 250 ม.    
หนา 0.50 
ม. 

     
45,000      

(งบอบต.)   

     45,000    
(งบ อบต.)   

       
45,000    

(งบ อบต.)   

     45,000    
(งบ อบต.)   

     45,000    
(งบ อบต.)   

ความยาว
คันคู 

เพื่อให�
ประชาชนมี

น้ำใช�ใน
การเกษตร 

กองช5าง 
 

 
   

102 ก5อสร�างถนน คสล. 
จากเส�นแยกดอนปูG
ตา หมู510- ทำนบ
ร5องคำน�อย ม.5      

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน

สำหรับการ
คมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว  

กว�าง 4 ม.  
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 

ม.  

 636,000 
(งบ อบต.)   

 636,000 
(งบ อบต.)   

 636,000 
(งบ อบต.)   

 636,000 
(งบ อบต.)   

  636,000 
(งบ อบต.)   

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก  

กองช5าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

103 โครงการขยายเขต
เขตไฟฟSาแรงตำ่ 
บ�านโนนแดง ม.5
จากแยกโรงเรียน 
ไปบ�านสองห�อง 

เพื้อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

เสา 2 ต�น
ระยะทาง60 

เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 

 

104 โครงการขยายเขต
เขตไฟฟSาแรงตำ่ 
บ�านโนนแดง ม.5
จากประปาหมู5บ�าน 
-หนองบ�านม5วง 

เพื้อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง
300ม.
จำนวน 8ต�น 

      
80,000  

      
80,000  

         
8,000  

   -     -  ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง  

 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
ผลผลิต

ของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

105 โครงการขยายเขต
เขตไฟฟSาแรงตำ่ 
จากสี่แยกบ�านนาง
สมยศ ถึงโรงเรียน
บ�านม5วง 

เพื้อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

 ระยะทาง 
700เมตร 
จำนวน    
18 ตัน 

    
140,000  

    140,000        140,000       
140,000  

     
140,000  

ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 

 

106 ถนนดินบดอัด เส�น
บ�านโนนแดง ม.5 
ถึงหนองสองห�อง 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว  

กว�าง4.00 
เมตรยาว80 
เมตร.หนา 
0.80 เมตร 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ

การ
คมนาคม
สะดวก  

กองช5าง 

 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

107 โครงการถนนดิน
บดอัดถนน บ�าน
นายสร�อย ทุมพัมน3 
- สี่แยกถนน นายสุ
พล จันทร 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว  

กว�าง4.00 
เมตร  ยาว 
285 เมตร.
หนา 0.50 

เมตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก  

กองช5าง 

 

 

108 โครงการขยาย
ไฟฟSาส5องสว5างรอบ
หมู5บ�าน บ�านโนน
แดง ม.5 

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5า
ทั่วถึง 

จำนวน 10
จุก 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาส5อง
สว5างอย5างถั่ว
ถึง 

กองช5าง  

 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
ผลผลิต

ของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

109 โครงการขุดบ5อบาดาล
โซล5าเซลล3/พลังงาน
แสงอาทิตย3 บ�านโนน
แดง ม.5 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

จำนวน 1 
บ5อ  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนบ5อ ประชานมีน้ำ
ใช�เพื่อ

การเกษตร
เพื่อชีวิตที่ดี

ขึ้น 

กองช5าง 

 

 

110 โครงการก5อสร�างท5อ
ระบายน้ำ บ�านหนอง
คูใหญ5 ม.7จากสาม
แยกหน�าวัดถึงศาล
หลวงปูGชล  

เพื่อปSองกัน
น้ำท5วมขัง
ภายใน
หมู5บ�าน 

ท5อ 0.60ม.
พร�อมบ5อ
พักยาว 
236 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร�อยละ60
ประชาชน

ได�
ประโยชน3 

ลดปXญหาน้ำ
ท5วมขัง
ภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง  

 

 

111 โครงการก5อสร�างถนน
ดิน จากสามแยกโนน
เพ็ก ถึงโนนหนอง
แคน  

เพื่อให�
ประชาชนมี

ถนนได�
มาตรฐาน  

 กว�าง 2.5 
เมตร  

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนใช�
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง  

 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

112 โครงการล�อมรั้ว
รอบหนอง
สาธารณะ (หนองคู 
ม.7) 40 ไร5 

เพื่อให�ประชาชน
ได�ใช�น้ำใน
การเกษตรและ
เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต 

ยาว 415 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ล�อมรั้ว 

ประชาชนมี
น้ำใช�เพื่อ
การเกษตร
และปSองกัน
สัตว3เลี้ยง 

กองช5าง 

 

 

113 ก5อสร�างยกระดับ
ถนน คสล.บ�าน 
หนองคูใหญ5 ม.7 
รอบหมู5บ�าน 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนในการ

คมนาคม สะดวก
รวดเร็ว 

กว�าง 4.00
เมตร ยาว 
443 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร 

940,000 940,000 940,000 940,000 940,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนใช�
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง  

 

 

114 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาแรงต่ำ บ�าน
หนองคูใหญ5 ม.7 
เส�นทิศเหนือเเมรุ
มาศ 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�เพื่อ
ก5ารเกษตร 

ยาว 96 
เมตร 
จำนวน 3 
ต�น 

30,000 30,000 

30,000 
 

30,000 30,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
เกษตร 

กองช5าง  

 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

115 ก5อสร�างถนน คสล. 
สายไปดอนปGาช�า ม.
7     

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง  3 เมตร 
ยาว 825 
เมตร  หนา 
0.15 เมตร 

1,069,236   
(งบ อบต.)  

1,069,236 
(งบ อบต.)  

1,069,236   
(งบ อบต.)  

 1,069,236   
(งบ อบต.)  

1,069,236   
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช5าง 

116 ก5อสร�างถนนดินเปBน
ผิวหินคลุก บ�าน
หนองคูใหญ5 ม.7( 
จากทางหลวง 
หมายเลข 2349-
คลองส5งน้ำ)  

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว  

กว�าง 4  ม. 
ยาว 830 ม.
หนาเฉลี่ย 
0.10ม.         

 278,880 
(งบ อบต.)  

 278,880      
(งบ อบต.)  

 278,880 
(งบ อบต.)  

 278,880 
(งบ อบต.)  

      
278,880      
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การ คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กองช5าง 

117 ก5อสร�างถนนดิน
รอบปGาช�า ม.7 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว  

กว�าง 4 ม. 
ยาว 275 ม.
หนา 0.10 ม. 

100,000 
(งบ อบต.)  

    100,000 
(งบ อบต.)  

100,000  
(งบ อบต.)  

   100,000     
(งบ อบต.)  

     100,000     
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การ คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ

ได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

118 ก5อสร�างถนน คสล.
สายไปดอนปGาช�า 
เส�นหน�าบ�าน นาง
ศรีนวล อินทา ม.7   

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง  2 ม.  
ยาว 823 ม.  
หนา 0.15 ม. 

150,000     
(งบ อบต.)   

  150,000     
(งบ อบต.)   

   150,000  
(งบ อบต.)   

   150,000     
(งบ อบต.)   

   150,000 
(งบ อบต.)   

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

119 ยกระดับพื้นร5อง
ระบายน้ำรอบ
หมู5บ�าน ม.7 

เพื่อปSองกัน
ปXญหาน้ำท5วมขัง
ภายในหมู5บ�าน 

กว�าง 30  ม.   
ยาว 500 ม. 

 75,000    
(งบ อบต.) 

   75,000    
(งบ อบต.) 

  75,000    
(งบ อบต.) 

   75,000    
(งบ อบต.) 

    75,000    
(งบ อบต.) 

ความยาว
ร5องระบาย

น้ำ 

ปSองกันน้ำท5วม
ขังภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

120 ก5อสร�างถนนผิวหิน
คลุกเส�นทางบ�าน 
นายเกษตร จิตจง 
คลองชลประทาน 
ม.7 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหนับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4  ม.         
ยาว 1,800 ม.       
หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

 500,000 
(งบ อบต.)   

 500,000      
(งบ อบต.)   

 500,000 
(งบ อบต.)   

 500,000 
(งบ อบต.)   

 500,000 
(งบ อบต.)   

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI)   

121 ก5อสร�างถนน คสล.
จากเส�นทางเข�าวัด
ปGาเนรัญชรา ปGาช�า
สาธารณะ
ประโยชน3(ข�าง รพ.

สต.หนองคูใหญ5) 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว  

กว�าง 4 ม.          
ยาว  1,500 
ม.    หนา 
0.10 ม. 

 3,000,000 
(งบ อบต.)  

 3,000,000    
(งบ อบต.)  

 
3,000,000 
(งบ อบต.)  

 3,000,000 
(งบ อบต.)  

 3,000,000 
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

122 ไฟฟSาสาธารณะไฟ
ส5องสว5างตามถนน
จากนายไสว งาม-
เจริญทางเข�าวัดปGา
เนรัญชรา ม.7 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�อย5า
ทั่วถึง 

เสา 10 ต�น
โคมไฟส5อง
สว5างพร�อม
สาย 
สว5างพร�อม
สาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่
ใช�ประโยชน3 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถึง 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

123 ก5อสร�างถนน 
คสล. สายไป 
เส�นทางหลวง- 
คลอง
ชลประทาน ม.7   

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 4 เมตร  
ยาว 830เมตร  
หนา 0.15 
เมตร 

 1,660,000 
(งบ อบต.)  

 1,660,000    
(งบ อบต.)  

 1,660,000  
(งบ อบต.)  

 1,660,000    
(งบ อบต.)  

 1,660,000    
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนน สำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

124 ก5อสร�างถนน คสล. 
เส�นถนนทางหลวง 
-ร5องหมาแจะ ม.7 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4  ม. 
ยาว1,644 ม. 

หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 

 3,288,000      
(งบ อบต.)   

 3,288,000      
(งบ อบต.)   

 3,288,000      
(งบ อบต.)   

 3,288,000      
(งบ อบต.)   

 3,288,000      
(งบ อบต.)   

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

125 ปรับปรุงร5อง
ระบายน้ำเสีย
รอบหมู5บ�าน ม.7 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ 
การคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

ยาว 431 
เมตร หนา 
0.05 ม. 

346,400    
(งบ อบต.)  

346,400    
(งบ อบต.)  

346,400    
(งบ อบต.)  

346,400    
(งบ อบต.)  

346,400    
(งบ อบต.)  

ความยาว
ร5องระบาย
น้ำ 

ปSองกันและ
แก�ปXญหาน้ำ
ท5วมขังใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

126 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเพื่อการเกษตร
เส�นถนนหลวง-ร5อง
หมาแจะ  ม.7 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ยาว 1,644 
เมตร จำนวน 
44 ต�น 

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร
อย5างทั่วถึง 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

127 ติดตั้งหลอดไฟส5อง
สว5าง เส�นบ�านนาย
ไสว งามเจริญ-รพ.
สต. หนองคูใหญ5 
ม.7 

เพื่อให�ประชาชน
สัญจรไป-มา ได�
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จำนวน 4 จุด 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จำนวนจุด ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ส5อง
สว5างอย5าง
ทั่วถึงและ
ปลอดภัย 

หน5วยงานอื่น 

128 ขยายเขตไฟฟSาเพื่อ
การเกษตรเส�นบ�าน
นายเสถียร อินเสา 
-ปGาช�า ม.7 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ยาว 547 
เมตร จำนวน 
14 ต�น 

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 
ความยาว
ขยายเขต
ไฟฟSาฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใชเพื่อ
การเกษตร 

หน5วยงานอื่น 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

129 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเพื่อการเกษตร
เส�นบ�านนายสิงห3
ประดาสุข-คลองส5ง
น้ำ ด�านทิศ
ตะวันออก 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ยาว 1,400 
เมตร   
จำนวน 36 
ต�น 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ความยาว
ขยายเขต
ไฟฟSาฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

หน5วยงานอื่น 

130 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเส�นบ�านนางติ๋ว 
แก�วกล�า-ปGาช�าหมู5 
7  

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ยาว 723  ม.
จำนวน 19 
ต�น 

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 ความยาว
ขยายเขต

ไฟฟSา 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

131 ติดตั้งหลอดไฟ
ฟSาส5องสว5างจาก
หน�า อบต.เป?าะ- 
รพ.สต.หนองคู
ใหญ5 ม.7 

เพื่อให�มีแสง
สว5างที่เพียงพอ 
ปSองกันอุบัติเหตุ
ตามท�องถนน 

ยาว 320 ม. 
จำนวน 8 จุด 

  122,000     
(งบ อบต.)  

  122,000     
(งบ อบต.)  

  122,000     
(งบ อบต.)  

  122,000     
(งบ อบต.)  

  122,000     
(งบ อบต.)  

จำนวนจุด ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ทั่วถึง
และช5วย
ปSองกัน
อุบัติเหต ุ

กองช5าง 

132 ก5อสร�างถนน 
คสล. นางติ๋ว 
แก�วกล�า-ปGาช�า 
หมู5 7     

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนที่ได�
มาตรฐาน และ
ปลอดภัย 

กว�าง 4 ม.         
ยาว 651 ม.     
หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 

1,302,000   
(งบ อบต.) 

1,302,000   
(งบ อบต.) 

1,302,000   
(งบ อบต.) 

1,302,000   
(งบ อบต.) 

1,302,000   
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 



92 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

133 ก5อสร�างศูนย3ทอผ�า
ไหม หมู57 

เพื่อให�ประชาชน
มีสถานที่ฝ_ก

อาชีพรวมกลุ5ม
ทอผ�าไหมชุมชน 

จำนวน 1 
หลัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนผู�ใช�
ประโยชน3 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม
และมี
รายได�ที่
เพิ่มขึ้น 

กองช5าง 

 
134 ก5อสร�างระบบ

ประปาขนาดใหญ5 
ม.7 

เพื่อให�ประชาชน
มีน้ำเพื่อการ
อุปโภคบรโิภค
อย5างเพียงพอ 

ตามแบบ
มาตรฐาน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนใช�
ประโยชน3  

ประชาชนมี
น้ำเพื่อ
อุปโภค
บริโภค
อย5าง
เพียงพอ 

กองช5าง 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

135 โครงการก5อสร�าง
คลองส5งน้ำเพื่อ
การเกษตร (คลอง
ซอย) ม.7 

เพื่อให�ประชาชน
มีน้ำเพื่อการ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

  - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนที่
ใช�ประโยชน3  

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการ
อุปโภคบรโิภค
ที่เพียงพอ 

กองช5าง 

136 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำ ม.7 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�ใน
ครัวเรือนและ
การเกษตร 

ช5วงสายบ�าน
นายล�อม-บ�าน
นายเที่ยง/
ความยาว 60
ม. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

หน5วยงานอื่น 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

137 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำ ม.7 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาเพื่อ
การเกษตร 

 ช5วง รพ.สต.
หนองคู-.
บัวหุ5ง/ความ
ยาว 967ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาว
ขยายเขต
ไฟฟSา 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

หน5วยงานอื่น 

138 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำ ม.7 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถึง 

ซอยบ�านนาย
เสถียร-ปGาช�า
ความยาว 
547ม.จำนวน
14ต�น 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ความยาว
ขยายเขตฯ  

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถึง 

หน5วยงานอื่น 

 
 
 

แบบ ผ.02 



95 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

139 ยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หน�าบ�านนายบุญ
ยังดวงไชย) ม.8 

แก�ปXญหาน้ำท5วม
ขังภายใน
หมู5บ�าน 

กว�าง 5 ม.         
ยาว 70ม. 

125,595 125,559 125,597 125,598 125,599 ความยาว
ยกระดับ 

ปSองกันน้ำท5วม
ขังภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

140 ก5อสร�างร5องระบาย
น้ำด�านข�างบ�าน
นางก่ำ ชิณพันธ3 - 
สามแยก สวนนาง
ทองคำ สุทธสนธิ์) 
ม.8 

เพื่อให�มีทาง
ระบายน้ำท5วมขัง
ภายในหมู5บ�าน 

กว�าง 40  ม.     
ยาว 200 ม.   
หนาเฉลี่ย 
0.30 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาว
ท5อส5งน้ำ 

แก�ปXญหาน้ำ
ท5วมขังใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

141 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำภายในหมู5บ�าน 
1 จุด (หน�าบ�านสุ
ทิน สาสังข3  ทาง
โค�ง)  

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�ใน
ครัวเรือน   

    
400,000  

    
400,000  

      
400,000  

     
400,000  

     
400,000  

ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใครัว
เรือนอย5าง
ทั่วถึง 

หน5วยงานอื่น 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

142 ขยายหลอดไฟฟSา
ส5องสว5างที่สาธารณะ 
3จุด ดังนี้ 1) เสา
ไฟฟSาด�านข�างสวน
นายสะอาด   2) เสา
ไฟฟSาด�านข�างบ�าน
นายทองใบ งาม
เจริญ  3) ถนนทาง
โค�งหน�าบ�านนายสุ
ทิน สาสังข3) ม.8 

เพื่อให�
ประชาชนมี

ไฟฟSาส5องสว5าง 
ตามจุดสำคัญๆ
ต5าง เพื่อปSองกัน
อุบัติเหตุและ
การโจรกรรม 

      
400,000  

    
400,000  

      
400,000  

     
400,000  

     
400,000  

จำนวนแห5ง  ประชาชนมี
ไฟฟSาส5องส5ว5าง
ตาม
จุดสำคัญๆลด
ความเสีย่งใน
ชีวิตและ
ทรัพย3สิน 

กองช5าง 

143 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเพื่อการเกษตร 
(เสาไฟฟSานายสมศรี 
ดวงชัย-ดอนปูGตา
บ�านขี้เหล็ก) ม.8 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  

    
400,000  

    
400,000  

      
400,000  

     
400,000  

     
400,000  

ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

หน5วยงานอื่น 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

144 ก5อสร�างระบบ
ประปาหมู5บ�าน
ขนาดกลาง ม.8 

เพื่อให�ประชาชน
มีน้ำใช�เพื่อการ
อุปโภคอย5าง

เพียงพอ 

  จำนวน  1  
แjห5ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนที่
ใช�ประโยชน3 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่ออุปโภค 
บริโภคที่
เพียงพอ 

หน5วยงานอื่น 

145 ปรับปรุงร5อง
ระบายน้ำขนาด
ใหญ5หน�าบ�านนาย
ถวิล ชินพันธ3 ถึง
หน�ายุ�งฉาง นาย
ศิลา แก�วชัย ม.8 

เพื่อแก�ปXญหาน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน  

กว�าง 0.60 ม.  
ยาว 200 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ร5องระบาย
น้ำ 

แกปXญหาน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

146 โครงการต5อเติม
ปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมู5บ�าน 
ม.8 

เพื่อให�ประชาชน
มีสถานที่
ประกอบ
กิจกรรมร5วมกัน 

จำนวน 1 
หลัง 

    
100,000  

    
100,000  

      
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

จำนวนครั้ง
ที่เข�าใช�
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรม 

ประชาชนใน
เขตพื้นที่ได�มี
สถานที่ในการ
ประกอบ
กิจกรรม 

กองช5าง 

147 เพิ่มหลอดไฟส5อง
สว5างในหมู5บ�าน ม.
8 จำนวน  2 จุด 1) 
เสาหน�าบ�าน       
นางสัมฤทธิ์ งาม
เจริญ   2) เสาหน�า
บ�าน   นางเขียน 
งามศิริ  

เพื่อมีไฟฟSาส5อง
สว5างตาม
หมู5บ�าน 
จุดสำคัญ จุด
เสี่ยงต5างๆ  

จำนวน 2 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนจุด ประชาชนมี
ไฟฟSาส5องส5ว5าง
ตาม
จุดสำคัญๆลด
ความเสีย่งใน
ชีวิตและ
ทรัพย3สิน 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

148 ร5องระบายน้ำ 
คสล. ฝาปyดจาก
สามแยกบ�านนาง
ทองคำ สุทสนธิ์ – 
สี่แยกบ�านผู�ช5วย
บุญมา สุวรรณคำ  
หมู5 8 

แก�ไขปXญหาน้ำ
ท5วมขังใน
หมู5บ�าน/ชุมชน 

ยาว 183 
เมตร 

    
117,255  

    
117,255  

      
117,255  

     
117,255  

     
117,255  

ร5องระบาย
น้ำได�
มาตราฐาน
ตามแบบ 

แก�ไขปXญหาน้ำ
ท5วมขังตาม
ท�องถนนและ
ภายในหมู5บ�าน 

กองช5าง 

149 ร5องระบายน้ำท5อ
ซีเมนต3ผ5าครึ่งจาก
สามแยกบ�านนาย
บุญจันทร3 สุทธิโท 
– บ�านนายสี แสน
ดี หมู� 8 

แก�ไขปXญหาน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

รัศมี 0.20 
เมตร         
ยาว 66 ม. 

      
12,000  

      
12,000  

       
12,000  

       
12,000  

       
12,000  

ความยาว
ร5องระบาย

น้ำ 

แก�ไขปXญหาน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

150 ก5อสร�างถนน คสล. 
จากบ�านนายสมร 
ราชธานี – ถนน
ทางหลวงหมายเลข 
2349 หมู5 8 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กว�าง 4 เมตร    
ยาว 109 ม. 
หนา 0.15ม. 

218,000    
(งบ อบต.) 

218,000    
(งบ อบต.) 

218,000    
(งบ อบต.) 

218,000    
(งบ อบต.) 

218,000    
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

151 ก5อสร�างถนนดินบด
อัดจากถนนทาง
หลวงหมายเลข 
2349 – ถนน คสล. 
เส�นไปโนนเพ็ก 
หมู58  

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กว�าง 4 เมตร  
ยาว 800 ม.   
หนาเฉลี่ย 
0.50 ม.  

 200,000     
(งบ อบต.  

 200,000     
(งบ อบต.  

 200,000     
(งบ อบต.  

 200,000     
(งบ อบต.  

 200,000     
(งบ อบต.  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

152 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำจากสามแยก
บ�านนายถวิล    
ขิณพันธ3 – ทางเข�า
สำนักสงฆ3หนองคู
น�อย หมู5 8 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถึง 

ยาว 300 
เมตร   
จำนวน 8 ต�น 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�และ
สะดวกสบาย
ในเดินทาง 

หน5วยงานอื่น 

153 วางท5อระบาย
พร�อมบ5อพักฝาปyด
ถนน คสล. จาก
แยกนางสาววัน
เพ็ญ นครชัย – 
บ�านสมจิตร ชิน
พันธ3 ห5มู58 

แก�ไขปXญหาน้ำ
ท5วมภายใน
หมู5บ�าน 

ยาว 99 เมตร 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ความยาว
ท5อระบาย

น้ำ 

แก�ไขปXญหาน้ำ
ท5วมภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

154 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเพื่อการเกษตร
เส�นบ�านหนองคู
น�อยหมู5 8 เริ่มจาก
ถนนทางหลวง
หมายเลข 2349-  
บ�านขี้เหล็ก ม.8 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ยาว 500 
เมตร
ระยะห5างเสา
30ม. เสา 17 
ต�น 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร
อย5างทั่วถึง 

หน5วยงานอื่น 

155 ขยายท5อเมน
ประปาส5วนภูมภิาค  
จากอำเภอบึงบูรพ3 
บ�านหนองคูน�อย 
หมู5 8 

เพื่อให�ประชาชน
มีน้ำเพื่ออุปโภค
บริโภคอย5าง
พอเพียง 

บ�านหนองคู
น�อย   หมู5 8 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาใน
เขตพื้นที่ 
หมู58และ
ใกล�เคียง 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่ออุปโภค 
บริโภคอย5าง
เพียงพอ 

หน5วยงานอื่น 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

156 ก5อสร�างถนน คสล. 
สายหน�าโรงเรยีน
บ�านโนนลาน ม.9 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม.ยาว 
220 ม.หนา 
0.15 ม. 

 200,000     
(งบ อบต.) 

 200,000     
(งบ อบต.) 

 200,000     
(งบ อบต.) 

 200,000     
(งบ อบต.) 

 200,000     
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรไป
มาสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

157 ก5อสร�างถนน คสล.
สายคลองอีสาน
เขียวแยกไปฝาย
บ�านโนนลาน  ม.9 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

   กว�าง 4 ม. 
ยาว1,000 ม. 

1,500,000 
(งบ อบต.) 

1,500,00  
(งบ อบต.) 

1,500,000    
(งบ อบต.) 

1,500,000    
(งบ อบต.) 

1,500,000    
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรไป
มาสะดวก 

กองช5าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

158 โครงการก5อสร�าง
ท5อน้ำ(เส�นหน�า
บ�านนางบุญทวี 
ปSายโอท�อบ ม.8 

เพื่อปSองวกันน้ำ
ท5วมชังภายใน
หมู5บ�าน 

ปริมาตร 0.40
ม.ยาว120ม.
พร�อมบ5อพัก 

82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 ความยาว
ท5อ 

แก�ปXญหาน้ำ
ท5วมขังในช5วง

ฤดูฝน 

กองช5าง 

159 โครงการเพิ่มไฟฟSา
แสงส5ว5างถนน 
สำนักสงฆ3หนองคู
น�อย ม.8 

เพื่อให�มีไฟฟSาใช�
ทั่วถึงลด
อุบัติเหตตุาม
ท�องถนน 

กว�าง 300 ม.
ยาว 340 
เมตร 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

การเกิด
อุบัติเหตุ
น�อยลง 

กองช5าง 

160 ซ5อมแซม ปรับปรุง 
เชื่อนโนนลาน ลำ
ห�วยทับทัน 

เพื่อให�ประขาชน
มีน้ำใช�เพื่อ
การเกษตร 

  10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร�อยละ80 ประชาชนมีน้ำ
ใช�ใน

การเกษตร
เพียงพอ 

กองช5าง/
หน5วยงงานอื่น 

 

แบบ ผ.02 



105 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

161 ก5อสร�างร5อง
ระบายคสล.(ซอย
บ�าน นายสังเวียน 
ชิณโชติ) 

เพื่อปSองวกันน้ำ
ท5วมชังภายใน
หมู5บ�าน 

กว�าง0.40 ม.
ยาว120ม. 

    
160,300  

    
160,300  

      
160,300  

     
160,300  

     
160,300  

ความยาว
ร5องระบาย
น้ำ 

ปSองกันน้ำท5วม
ขังภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

162 โครงการก5อสร�าง
อาคาร
เอนกประสงค3บ�าน
หนองคูน�อย ม.8 

เพื่อให�ประชาชน
มีสถานที่
ประกอบ
กิจกรรมใน
ชุมชน 

  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนหลัง ประชาชนมี
สถานที่สาธาณ

ประโยชน3 

กองช5าง 

163 ก5อสร�างประตูเปyด
ปyดระบบน้ำเขี่อน
ชลประธาน (เขื่อน
โนนลาน ลำห�วย
ทับทัน) 

เพื่อกักน้ำไว�ใช�
ในการเกษตร 

  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนบ5อ ประชาชนมีน้ำ
ใช�ทำ

การเกษตร 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

164 ก5อสร�างถนน คสล. 
สายบ�านนายเปลีย่ม 
พรหมอุ5น ม.9 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 3 ม.  
ยาว 72 ม. 

100,000     
(งบ อบต.) 

100,000     
(งบ อบต.) 

100,000     
(งบ อบต.) 

100,000     
(งบ อบต.) 

100,000     
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว 

กองช5าง 

165 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเพื่อการเกษตร 
จากบ�านเหนือโนน
ลาน – ต�นขนวน 
หมู59 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ยาว 1,172 
เมตร 

  293,000   
(งบ อบต.) 

 293,000   
(งบ อบต.) 

293,000   
(งบ อบต.) 

 293,000   
(งบ อบต.) 

 293,000   
(งบ อบต.) 

ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

หน5วยงานอื่น 

166 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเพื่อการเกษตร 
จากบ�านนายบุญ
รอด - คลองส5งน้ำ 
หมู5 9 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ยาว 290เมตร
จำนวน 8 ต�น 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ควานยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

167 ก5อสร�าง คสล. เส�น
ข�างวัดโนนลาน – 
โรงเรียนบ�านโนน
ลาน หมู59 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 เมตร      
ยาว 100 
เมตร หนา
0.15ม. 

   265,000     
(งบ อบต.)  

   265,000     
(งบ อบต.)  

   265,000     
(งบ อบต.)  

   265,000     
(งบ อบต.)  

   265,000     
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรไป
มาสะดวก 

กองช5าง 

168 ขุดลอกคลองอีสาน
เขียว    หมู5 9 

เพื่อให�มีน้ำใช�ใน
ฤดูแล�งและเพื่อ
การเกษตร 

กว�าง 4 เมตร 
ยาว150 ม.ลึก 
1.50 ม. 

  300,000     
(งบ อบต.)  

  300,000     
(งบ อบต.)  

  300,000     
(งบ อบต.)  

  300,000     
(งบ อบต.)  

  300,000     
(งบ อบต.)  

ประชาชนที่
ใช�ประโยชน3 กักเก็บน้ำไว�ใช�

ในฤดูแล�งและ
เพื่อการเกษตร 

หน5วยงานอื่น 

169 ขยายผิวจราจร 
(ถมดิน) จากฐาน
จุดบั้งไฟ – ฝาย
โนนลาน หมู59 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 0.50 
เมตร ยาว317 
ม. หนาเฉลีย่ 
0.50ม. 

     25,360 
(งบ อบต.)  

    25,360  
(งบ อบต.)  

    25,360      
(งบ อบต.)  

    25,360      
(งบ อบต.)  

    25,360      
(งบ อบต.)  

ความยาวผิว
จราจร 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรไป
มาสะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

170 ก5อสร�างถนน คสล.
ข�างบ�านนายพิมพา 
แพงยา หมู59 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 เมตร 
ยาว39 ม.หนา 
0.15ม. 

      
78,000  
(งบ อบต.)  

      
78,000  

(งบ อบต.)  

78,000      
(งบ อบต.)  

      
78,000  

(งบ อบต.)  

      78,000  
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรไป
มาสะดวก 

กองช5าง 

171 ก5อสร�างสนามฟุต
ซอล 
หมู5 9 

เพื่อให�เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กำลัง เพื่อ
สุขภาพ 

ตามแบบ
มาตรฐาน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวน
ประชาชนที่
ใช�ประโยชน3 

เด็กเยาวชน
และประชาชน
มีสถานที่ออก

กำลังเพื่อ
สุขภาพ 

หน5วยงานอื่น 

172 ก5อสร�างถนน คสล. 
จากฐานจุดบั้งไฟ – 
ต�นขนวน หมู59 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4.00  
ม.  ยาว 
1,800 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 2,444,000   
(งบ อบต.)  

 2,444,000   
(งบ อบต.)  

 2,444,000   
(งบ อบต.)  

 2,444,000   
(งบ อบต.)  

 2,444,000   
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรไป
มาสะดวก 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

173 ขยายผิวจราจร (ถม
ดิน)เส�นทางจาก
แยกหนองยาง ที่นา
นายจันทร3 พรมอุ5น     
หมู59 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 1.00 ม. 
ยาว700 ม. 
หนาเฉลี่ย   
0.10 ม. 

    28,000 
(งบ อบต.)  

    28,000 
(งบ อบต.)  

    28,000     
(งบ อบต.)  

    28,000     
(งบ อบต.)  

    28,000  
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ

การสญัจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว 

กองช5าง 

174 ยกระดับถนน คสล. 
จากถนนหลวง – 
บ�านนายบุญชู 
จันทร หมู5 9 

เพื่อปSองกันน้ำ
ท5วมขัง 

กว�าง 2.50 ม.  
ยาว 60 ม.   
หนา 0.15 ม 

   75,000     
(งบ อบต.)  

   75,000     
(งบ อบต.)  

   75,000     
(งบ อบต.)  

   75,000     
(งบ อบต.)  

   75,000     
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ

การสญัจรไปมา
สะดวก  

กองช5าง 

175 ก5อสร�าง คสล. จาก
ถนนคอนกรีต – 
บ�านนางจำปา วงค3-
คำจันทร3 หมู59 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 3 ม.   
ยาว 70 ม.  
หนา 0.15ม. 

   105,000    
(งบ อบต.)  

   105,000    
(งบ อบต.)  

   105,000    
(งบ อบต.)  

   105,000    
(งบ อบต.)  

   105,000    
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

176 ก5อสร�างถนน คสล. 
สายบ�านนายพรม 
พรหมอุ5น หมู5 9 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 4 เมตร 
ยาว 30 เมตร 
หนา0.15ม. 

   45,000  
(งบ อบต.)  

   45,000  
(งบ อบต.)  

   45,000  
(งบ อบต.)  

   45,000      
(งบ อบต.)  

   45,000      
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ

สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว 

กองช5าง 

177 ก5อสร�างถนนดินจาก
คลองส5งน้ำ – ถนน
หมายเลข 3005 หมู5 
9 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม.      
ยาว 260 ม.    
หนาเฉลี่ย 0.50 
ม. 

   100,000    
(งบ อบต.)  

   100,000    
(งบ อบต.)  

   100,000    
(งบ อบต.)  

   100,000    
(งบ อบต.)  

   100,000    
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช5าง 

178 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเพื่อการเกษตร
เส�นข�างโรงเรียนบ�าน
โนนลาน – คลองส5ง
น้ำ หมู5 9 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ยาว 1,417 
เมตร 36 ต�น 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
สัญจรไปมา
สะดวก 

หน5วยงานอื่น 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

179 ก5อสร�างถนน คสล. 
จากสามแยก หมู5 
13 – บ�านนางเข็ม 
คงสำราญ บ�านโนน
ลาน หมู5 9 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 3 เมตร 
ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

     47,700  
(งบ อบต.)  

     47,700      
(งบ อบต.)  

     47,700  
(งบ อบต.)  

     47,700      
(งบ อบต.)  

     47,700      
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรไป
มาสะดวก 

กองช5าง 

180 ปรับปรุงถนนดิน
เปBนผิวหินคลุกสาย
ร5องตาตะ -คลองส5ง
น้ำ ม.9 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 3  ม. 
ยาว 722 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.10  
ม. . 

200,000 
(งบ อบต.) 

    
200,000   
(งบ อบต.)  

    200,000 
(งบ อบต.)  

    200,000  
(งบ อบต.)  

    200,000     
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรไป
มาสะดวก 

กองช5าง 

181 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำ จากบ�าน 1.นาย
พรม  พรมอุ5น        
2. นายพิมพา แพง
ยา 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ยาว 109 ม.      
เสา 3 ต�น
ระยะห5างเสา 
30 เมตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5าง

ทั่วถึง 

หน5วยงานอื่น 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

182 ก5อสร�างถนน คสล. 
จากถนนทางหลวง
บ�านนายพุฒ 
อารมณ3สุข – บ�าน
นายบุญจันทร3 อิน
ทวงค3 หมู59 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  

กว�าง3 เมตร
ยาว100เมตร
หนา 0.15
เมตร 

    
159,000  
(งบ อบต.)   

    159,000   
(งบ อบต.)   

    
159,000     
(งบ อบต.)  

    159,000     
(งบ อบต.)   

    159,000     
(งบ อบต.)   

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรไป
มาสะดวก 

กองช5าง 

183 ตัดถนนดินสาย
คลองอีสานเขียว-
ลำห�วยทับทัน 

เพื่อให�มีทาง
ระบายน้ำท5วมขัง
ภายบในหมู5บ�าน 

กว�าง 4  ม.        
ยาว 900 ม. 

     90,000    
(งบ อบต.)  

     90,000    
(งบ อบต.)  

   90,000    
(งบ อบต.)  

     90,000    
(งบ อบต.)  

     90,000    
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

184 วางท5อระบาย
น้ำหน�าบ�านนายกุล 
ชนะงาม -โรงเรียน
บ�านโนนลาน (บ5อ
พักสำเร็จ) ม.9 

เพื่อแก�ปXญหาน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

ปริมาณ ø      
กว�าง0.40 ม.
ยาว 2,000ม. 

100,000     
(งบ อบต.)  

100,000     
(งบ อบต.)  

100,000     
(งบ อบต.)  

100,000     
(งบ อบต.)  

100,000     
(งบ อบต.)  

ความยาว
ท5อระบาย
น้ำ 

แก�ปXญหาน้ำ
ท5วมขังภายใน

หมู5บ�าน 

กองช5าง 

185 ก5อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายแยกหนอง
ยาง) 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 เมตร 
ยาว 300 
เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

    74,400 
(งบ อบต.) 

    74,400 
(งบ อบต.) 

    74,400     
(งบ อบต.) 

    74,400     
(งบ อบต.) 

    74,400     
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

มีถนนได�
มาตรฐาน
ประชาชน
สัญจรได�
สะดวก 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

186 ก5อสร�างถนน คสล. 
บ�านโนนลาน หมู59 
จากหมู5บ�านถึงฐาน
จุดบั๊งไฟ 

เพื่อให�ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 4  เมตร  
ยาว 361 เมตร  
หนา 0.15 
เมตร. 

    400,000 
(งบ อบต.) 

    400,000 
(งบ อบต.) 

    400,000     
(งบ อบต.) 

    400,000 
(งบ อบต.) 

    400,000 
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช5าง 

187 ก5อสร�างถนน คสล. 
จากทางหลวง 3005-
บ�านนายวิรัตน3 แพง
ยา หมู59 

เพื่อให�ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 2.50 
เมตร 
ยาว 59  เมตร 
หนา 0.15 .
เมตร 

     40,000   
(งบ อบต.) 

  40,000 
(งบ อบต.) 

     40,000     
(งบ อบต.) 

     40,000     
(งบ อบต.) 

     40,000     
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช5าง 

188 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำ หมู59 

เพื่อให�ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

สายคคลอง
อีสานเขียว/
ความยาว 
1,000 ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

หน5วยงานอื่น 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

189 เจาะบ5อบาดาลเพื่อ
ทำน้ำประปา หมู5 9 

เพื่อให�ประชาชน
มีน้ำใช�เพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 

จำนวน 1 บ5อ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนบ5อ ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อการ

อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช5าง 

190 ก5อสร�างระบบ
ประปาประจำ
หมู5บ�าน หมู5 9 

เพื่อให�ประชาชน
มีน้ำใช�เพื่อการ
อุปโภคบรโิภค
อย5างเพียงพอ 

  1 รายการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวนแห5ง ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อการ

อุปโภคบรโิภค
อย5างเพียงพอ 

หน5วยงานอื่น 

191 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาแรงต่ำจาก
บ�านนายพา แพงยา 
- ต�นฉนวน ม.9 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�เพื่อ
อำนวยความ
สะดวก 

  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

หน5วยงานอื่น 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

192 ขยายเขตไฟฟSา
แรงต่ำจาก
โรงเรียนบ�านโนน
ลาน ม.9-คลอง
ชลประทาน  

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร  

  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร  

หน5วยงานอื่น 

193 โครงการวางท5อ
ระบายน้ำบ�าน
เหนือโนนลาน ม.
9   สายโรงเรยีน
ถึงคลองอีสาน
เขียว 

เพื่อให�น้ำไหล
สะดวก ปSองกัน
น้ำท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

ขนาดท5อ
เส�นผ5าศูนย3กลาง
0.80ม. ยาว 
372 ม.พร�อมบ5อ
พักทุกระยะ 10 
ม. 

 500,000    
(งบ อบต.)  

  500,000    
(งบ อบต.)  

     500,000    
(งบ อบต.)  

 500,000    
(งบ อบต.)  

     
500,000    
(งบ อบต.)  

ความยาว
ท5อระบาย

น้ำ 

แกปXญหาน้ำ
ท5วมขังภายใน

หมู5บ�าน 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

194 วางท5อระบายน้ำ
สองข�าง
ถนนลาดยางจาก
หน�าบ�านนาย
ประเสริฐ  วงศ3คำ
จันทร3-บ�านนายบุญ
รอด วงศ3คำจันทร3 
ม.9  (บ5อพักสำเร็จ) 

เพื่อปSองกันน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

ปริมาณกว�าง 

ø กว�าง 
0.80 ม. 
ยาว350 ม. 

   200,000    
(งบอบต.) 

   200,000    
(งบอบต.) 

   200,000    
(งบอบต.) 

   200,000    
(งบอบต.) 

   200,000    
(งบอบต.) 

ความยาว
ท5อระบาย

น้ำ 

แกปXญหาน้ำ
ท5วมขังภายใน

หมู5บ�าน 

กองช5าง 

195 ก5อสร�างถนน คสล. 
สายคูหนองม5วง  

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 3  ม.      
ยาว  99 ม.      
หนา 0.15 ม. 

 500,000    
(งบ อบต.)   

 500,000    
(งบ อบต.)   

 500,000    
(งบ อบต.)   

 500,000    
(งบ อบต.)   

 500,000    
(งบ อบต.)   

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรไป
มาสะดวก 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

196 ก5อสร�างถนน คสล.
สายบ�านม5วงงาม    
ม.10 - หนองผือ  

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 5  ม.  
ยาว  450  ม.  
หนา 0.15 ม. 

  867,360      
(งบ อบต.)  

  867,360      
(งบ อบต.)  

  867,360      
(งบ อบต.)  

  867,360      
(งบ อบต.)  

  867,360      
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรไป
มาสะดวก 

กองช5าง 

197 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำสายไปบ�านม5วง
งาม ม.10 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�เพื่อ
อำนวยความ
สะดวก 

ยาว 500  ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร  

หน5วยงานอื่น 

198 ก5อสร�างระบบ
ประปาขนาดกลาง 
บ�านม5วงงาม ม.10 

เพื่อให�ประชาชน
มีน้ำใช�เพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 

จำนวนแห5ง /
ตามแบบ
มาตรฐาน 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได�ใช�น้ำ

อย5างทั่วถึง 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการ

อุปโภคบรโิภค
อย5างเพียงพอ 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

199 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำ  หมู5 10 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�ใน
ครัวเรือน 

ช5วงถนนสายไป
บ�านหมากยาง/
ยาว 500 ม. 

    130,000      130,000        130,000       130,000       130,000  ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน

ครัวเรือนและ
การเกษตร 

กองช5าง 

200 ก5อสร�างถนน คสล. 
จากสามแยกเตาถ5าน 
ถึงสี่แยกไร5 ผ.อ.สม
ยศ หลักบุญ ม.10 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 5  ม.      
ยาว  500  ม.
หนา 0.15 ม.            

    500,000  
(งบ อบต.) 

    500,000  
(งบ อบต.) 

    500,000     
(งบ อบต.) 

    500,000 
(งบ อบต.) 

    500,000     
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช5าง 

201 โครงการขุดลอก
หนองม5วง ม.10 

เพื่อกักเก็บน้ำไว�
ใช�ในฤดูแล�งและ
เพื่อการเกษตร 

            -    700,000 
(งบ อบต.) 

   700,000  
(งบ อบต.) 

   700,000     
(งบ อบต.) 

   700,000     
(งบ อบต.) 

   700,000     
(งบ อบต.) 

จำนวนแห5ง ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อ

การเกษตร 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

202 ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากสามแยกหน�า
บ�านนางวาสนา บุญ
มา – บ�านนายปุ�ย   
ยืนยง     หมู5 10 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทาง 200 
เมตร 

    50,000    
(งบ อบต.) 

    50,000    
(งบ อบต.) 

    50,000    
(งบ อบต.) 

    50,000    
(งบ อบต.) 

    50,000    
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองช5าง 

203 ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
2 ฝX�งถนนสายบ�าน
ม5วงงามหมู5 10 – 
บ�านหนองผือ ตำบล
เสียว  

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

ข�างละ 50 
เซนติเมตร 
   2 ข�างทาง 
ยาว 95 เมตร 
. 

271,500   
(งบ อบต.) 

271,500   
(งบ อบต.) 

271,500   
(งบ อบต.) 

271,500   
(งบ อบต.) 

271,500   
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

204 ติดตั้งไฟฟSาส5อง
สว5าง 4 จุด        
1. จุดสามแยกไป
บ�านหนองผือ2. จุด
หลังวัดตรงข�าม
บ�านนายจันทร3 
หลักบุญ     3. จุด
ทางเข�านา นางหนู
จันทร3 ศรีคำ4. จุด   
4. จุดหน�าบ�านนาง
เกลี้ยง ห�วยจันทร3 
หมู510 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�ส5อง
สว5างตามจุด
เสี่ยงต5างๆ  

จำนวน 4 จุด 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ขยายเขต
ไฟฟSา 

เพื่อให�
ประชาชนมี

ไฟฟSาใช�ใอย5าง
ทั่วถึง 

หน5วยงานอื่น 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

205 ก5อสร�างถนน คสล. 
จากสายบ�านม5วง
งาม หมู5 10 – บ�าน
หนองผือ ตำบล
เสียว  

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 5 เมตร  
ยาว 300 
เมตร 
หนา 0.15 

  795,000    
(งบ อบต.) 

  795,000    
(งบ อบต.) 

  795,000    
(งบ อบต.) 

  795,000    
(งบ อบต.) 

   795,000    
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

206 ก5อสร�างถนน คสล.
สายหน�าโรงเรยีน
ชุมชนหนองคู -ทาง
หลวงแผ5นดิน 
2087 (กม.4+000) 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง  4 เมตร  
ยาว 3,133  
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

845,910   
(งบ อบต.) 

845,910   
(งบ อบต.) 

845,910   
(งบ อบต.) 

845,910   
(งบ อบต.) 

845,910   
(งบ อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

207 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำ ม.12 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใน
ครัวเรือน 

เส�นถนน
หลวง    12-
บ�านหนองคู
น�อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ขยายเขต
ไฟฟSา 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
อำนวยความ
สะดวก 

หน5วยงาน
อื่น  

208 ก5อสร�างถนน คสล.  
(ด�านทิศตะวันออก
หมู5บ�าน)  หมู5 12 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง  4 
เมตร  
ยาว 300 ม.     
หนา 0.15 
เมตร 

  260,000    
(งบ อบต.) 

 260,000    
(งบ อบต.) 

 260,000    
(งบ อบต.) 

  260,000 
(งบ อบต.) 

 260,000 (งบ 
อบต.) 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



124 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

209 ก5อสร�างวางท5อ
ระบายน้ำภายใน
หมู5บ�าน ม.12 

เพื่อปSองกันน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

ปริมาณกว�าง 

ø กว�าง
0.30 ม.  

ยาว 249ม. 
ลึกเฉลี่ย
0.30 ม. 

  139,175     
(งบ อบต.) 

  139,175     
(งบ อบต.) 

  139,175     
(งบ อบต.) 

  139,175     
(งบ อบต.) 

  139,175     
(งบ อบต.) 

ความยาว
ท5อระบาย

น้ำ 

แกปXญหาน้ำ
ท5วมขังภายใน

หมู5บ�าน 

กองช5าง 

210 ก5อสร�างถนน คสล.
(สายหมู5 12-คลอง )   
หมู5 12 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

2,049,504    
(งบ อบต.)  

2,049,504    
(งบ อบต.)  

2,049,504    
(งบ อบต.)  

2,049,504    
(งบ อบต.)  

2,049,504  
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

211 ขยายถนน คสล.รอบ
หมู5บ�าน หมู5.12 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 1 ม.
ยาว 92 ม.
หนา  0.15 

ม 

40,848 40,848 40,848 40,848 40,848 ความยาว
ถนน 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนในการ
สัญจรสะดวก
มากยิ่งขึ้น
และมีความ
ปลอดภัย 

กองช5าง 

212 ขายเขตไฟฟSาแรงต่ำ 
หมู5 12 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ช5วงสายทิศ
ตะวันออก
บ�าน/ความ
ยาว 500 ม. 

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร  

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

213 ก5อสร�างถนน คสล.
สายดอนปูGตา หมู5 
12 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม.            
ยาว 326.60
ม.       หนา 
0.15 ม. 

  580,041     
(งบ อบต.)  

  580,041     
(งบ อบต.)  

  580,041     
(งบ อบต.)  

  580,041     
(งบ อบต.)  

  580,041     
(งบ อบต.)  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

214 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำ หมู5 12 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
ครัวเรือนและ
การเกษตร 

ช5วงถนนสาย
ดอนปูGตา /
ความยาว 
691 ม. 

172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร  

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

215 จัดหาไฟฟSาพลังงาน
แสงอาทิตย3 

เพื่อแก�ปXญหา
ประชาชนไม5มี
ไฟฟSาใช� 

จำนวน 1 จุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน/
แผง 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถึง 

กองช5าง 

216 ก5อสร�างถนนดินผิว
หินคลุกบดอัดเกลีย่
เรียบเส�นหนองโน – 
ร5องหมาแจะ  ม.12 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง  3  ม.
ยาว 243 ม.
หนา 0.10 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

217 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำหน�าโรงเรียน
ชุมชนบ�านหนองคู-
ถนนหลวงหลวง
หมายเลข2078 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
ครัวเรือน 

ยาว 800 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5าง

ทั่วถึง 

กองช5าง 

218 ก5อสร�างถนนดินผิว
หินคลุก เส�น
โรงเรียนชุมชนหนอง
คู – ร5องหมาแจะ  
หมู512 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนการ
คมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม.           
ยาว 681 ม.  
หนาเฉลี่ย  
0.10 ม. 

108,960 108,960 108,960 108,960 108,960 ความยาว
ถนน 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

219 ก5อสร�างถนน คสล. 
เส�นตะวันออก
หมู5บ�านถึงคลองส5ง
น้ำ   หมู512 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4เมตร 
ยาว 850 
เมตร หนา          
0.15 ม. 

1,802,000 1,802,000 1,802,000 1,802,000 1,802,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

220 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเพื่อการเกษตร
เส�นตะวันออก
หมู5บ�านถึงคลองส5ง
น้ำ หมู512 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ยาว 1,400 
เมตร 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ขยายเขต
ไฟฟSา 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
ในการเกษตร 

หน5วยงาน
อื่น 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

221 ปรับปรุงร5องระบาย
น้ำรอบหมู5บ�าน หมู5 
12 

เพื่อแก�ไข
ปXญหาน้ำท5วม
ขังในหมู5บ�าน 

ยาว 85 
เมตร 

68,153 68,153 68,153 68,153 68,153 ความยาว
ร5องระบาย
น้ำ 

แก�ไขปXญหา
น้ำท5วมขังใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

222 โครงการไฟฟSาส5อง
สว5างเส�นถนนทาง
หลวง ม.8-ม12  

เพื่อให�มีไฟฟSา
ส5องสว5างตาม
ถนนสายหลัก 

ติดตั้งเสา
ไฟฟSาส5อง
สว5างตาม

ถนน 
ระยะทาง 
500 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ ช5วยลดการ

เกิดอุบัติเหตุ
ในท�องถนน
และปXญหา
อาชญากรรม
ในพื้นที่ 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

223 ขยายเขตประปา
หมู5บ�าน ท5อพีวีซี
ขนาด 2 นิ้ว ม.13 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
เพื่ออุปโภค
บริโภคอย5าง
เพียงพอ 

ยาว 500 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนแห5ง ประชาชนมี
น้ำเพื่อ
อุปโภค
บริโภคอย5าง
เพียงพอ 

กองช5าง 

224 ก5อสร�างถนน 
คสล. จากสาม
แยกหน�าบ�านนาง
เพียง จันทร3โท 
ถึงวัดปGาโนนสิม 
ม.13 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4  ม.  ยาว 
400 ม. หนา0.15

ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ

การ
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

  

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

225 ก5อสร�างคลองไส�ไก5
คลองส5งน้ำเพื่อ
การเกษตร ม.13 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค
ในช5วงหน�าแล�ง 

ระยะทาง 2 
กิโลเมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว
คลองส5งน้ำ 

ประชาชนมี
น้ำเพื่อการ
อุปโภค
บริโภค 

กองช5าง 

226 ก5อสร�างร5องระบาย
น้ำ เส�นกลางบ�าน  
ม.13 

แก�ปXญหาน้ำ
ท5วม ใน
หมู5บ�าน 

300 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาว
ร5องระบาย
น้ำ 

แก�ปXญหาน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

227 ปรับปรุงถนนคสล. 
หน�าบ�านนางเนตร
นภา นนทวงศ3 ม.13 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 5 เมตร 
ยาว 50 
เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรสะ
ดวด รวดเร็ว 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

228 ขยายเขตประปา
หมู5บ�าน    (ต5อเติม)  
ม.13 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
เพื่ออุปโภค
บริโภคอย5าง
เพียงพอ 

1,000  เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนแห5ง ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภค
บริโภคอย5าง
เพียงพอ 

กองช5าง 

229 ก5อสร�างถนนหินคลุก
ทางแยกต�นเปลือย-
ปูGตา ม.13 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม.              
ยาว 661 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรสะ
ดวด รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

230 ก5อสร�างลาน
เอนกประสงค3       
ม.13 

เพื่อให�
ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ประกอบ
กิจกรรมใน
หมู5บ�านร5วมกัน 

กว�าง 50 ม. 
 ยาว 70 ม. 

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 จำนวน
ประชาชน

ที่ร5วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ประกอบ
กิจกรรมใน
หมู5บ�าน
ร5วมกัน 

กองช5าง 

231 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำภายในหมู5บ�าน ม.
13 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช� 

  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ขยายเขต
ไฟฟSา 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
อำนวยความ
สะดวก 

หน5วยงาน
อื่น 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

232 ขยายเขตไฟฟSาเพื่อ
การเกษตร 2 เส�น 
1.เส�นร5องไผ52.เส�น
โศกแฝก ม.13 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

เส�นที่ 1  800 
ม.เส�นที่ 2800 
ม.เส�นละ
200,000 บาท 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ขยายเขต
ไฟฟSา 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
อำนวยความ
สะดวก 

กองช5าง 

233 ปรับปรุงถนนดิน 
ร5องไผ5-ดอนปูGตา ม.
13 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง2.5
กิโลเมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรสะ
ดวด รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

234 ขยายเขตไฟฟSาแรงต่ำ
เส�นบ�านนางอัมพร 
พรหมอุ5น – วัดโนน
สิม  ม.13 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช� 

ระยะทาง 
500 ม. 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ขยายเขต
ไฟฟSา 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถง 

หน5วยงาน
อื่น 

235 โครงการติดตั้งปSาย
จราจรในหมู5บ�าน
ปSองกันอุบัติเหตุ ม.13 

เพื่อปSองกันการ
เกิดอุบัติเหตุใน
หมู5บ�าน 

ครอบคลมุทุก
แยก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนปSาย เพื่อปSองกัน
การเกิด
อุบัติเหตุใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

236 ก5อสร�างถนน คสล..
(สายซอยบ�านนาย
ทำนุ ชาญทองดี ม.13 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 3  ม. 
 ยาว 184 ม. 
หนา 0.15 ม. 

      245,088        245,088        245,088        245,088           245,088  ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรสะ
ดวด รวดเร็ว 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

237 ปรับปรุงถนนดินเปBน
ผิวหินคลุก สาย
หนองไผ5- ถนนสายปูG
ตา ม.13 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง  4  ม. 
 ยาว 500 ม. 
หนา 0.10 ม. 

168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรสะ
ดวด รวดเร็ว 

กองช5าง 

238 ปรับปรุงถนนดินเปBน
ผิวหินคลุก (สายไป
โศกแฝก) ม.13 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง  4  ม. 
 ยาว 1,364  
ม. 
หนา 0.10 ม. 

      
458,304  

      
458,304  

      
458,304  

      
458,304  

         
458,304  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรสะ
ดวด รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

239 ปรับปรุงถนนดินเปBน
ผิวหินคลุก (สายไป
ร5องไผ5) ม.13 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง  4  ม. 
 ยาว 2,250  
ม. 
หนา 0.10 ม. 

      
756,000  

      
756,000  

      
756,000  

      
756,000  

         
756,000  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจรสะ
ดวด รวดเร็ว 

กองช5าง 

240 ขยายเขตไฟฟSาเพื่อ
การเกษตร บ�านโนน
ลาน ม.13 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ช5วงทางไป
ร5องไผ5/ยาว
500 ม. 

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ขยายเขต
ไฟฟSา 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
ในการเกษตร 

หน5วยงาน
อื่น 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

241 ก5อสร�างลานกีฬา
อเนกประสงค3 บ�าน
โนนลาน ม.13 

เพื่อให�เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไปได�มี
สถานที่ในการ
ออกกำลังกาย
เล5นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 

กว�าง  25  
ม. 
 ยาว  45  ม. 
หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

     
2,938,000  

      
2,938,000  

      
2,938,000  

      
2,938,000  

        
2,938,000  

จำนวนแห5ง เยาวชนและ
ประชาชน
ทั่วไปได�มี
สถานที่ในการ
ออกกำลังกาย
เล5นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 

กองช5าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

242 ก5อสร�างร5องระบาย
น้ำ คสล.  
ฝาตะแกรงเหล็ก (สี่
แยกบ�านนางณัฐิยา 
วงศ3คำจันทร3 ) บ�าน
โนนลาน  หมู513 

แก�ไขปXญหาน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

ยาว 148.50 
เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ความยาว
ร5องระบาย
น้ำ 

แก�ไขปXญหา
น้ำท5วมขัง
ภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

243 

วางท5อระบายน้ำยาว
ตลอดแนวม.13   

แก�ไขปXญหาน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

ยาว 40 
เมตร       
ท5อ 0.30 ม. 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความยาว
ท5อระบาย
น้ำ 

แก�ไขปXญหา
น้ำท5วมขัง
ภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

244 

ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเพื่อการเกษตร
จากสามแยกทาง
หลวงชนบทบึงบูรพ3 
โพธิ์ศรีสุวรรณ – 
หนองแฝก หมู5 13 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ยาว 1,000 
เมตร 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ขยายเขต
ไฟฟSา 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
อำนวยความ
สะดวกใน
การเกษตร 

กองช5าง 

245 

ก5อสร�างลาน
เอนกประสงค3ที่วัด
ปGาโนนสิมเก5า หมู5 
13 

เพื่อให�มี
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรมใน
หมู5บ�าน 

กว�าง 100ม. 
าว100 ม.     
หนา 0.10 ม. 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จำนวนครั้ง ประชาชนใน
หมู5บ�านมี
สถานที่ประ
พกอบ
กิจกรรม
ร5วมกัน 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

246 ก5อสร�างถนน คสล. 
จากถนนทางหลวง 
– หนองบัว  หมู513 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 เมตร         
ยาว 1,000 
เมตร หนา
0.15ม. 

2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

247 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเพื่อการเกษตร 
ถนนสายบึงบูรพ3 
โพธิ์ศรีสุวรรณ - 
หนองบัว 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ยาว 1,500 
เมตร 

385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ขยายเขต
ไฟฟSา 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

248 ติดตั้งไฟฟSาส5องสว5าง 
จากบ�านนายบุญ
รอด วงศ3คำจันทร3 – 
สามแยกไปหนอง
แฝก หมู513 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
ครัวเรือน 

ยาว 2,000 
เมตร จำนวน 
25จุด  

1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 ขยายเขต
ไฟฟSา 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
ครัวเรือน 

กองช5าง 

249 ปรับปรุงถนนดินเปBน
ผิวหินคลุก จากร5อง
จิกปูด – ท5าขุนศรี 
หมู5 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตร หนา
0.10 ม. 

558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

250 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาแรงต่ำ เส�น
บ�านหนองคูใหม5 ม.
15 – บ�านโนนแดง 
ม.5   

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 
25 ต�น 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ขยายเขต
ไฟฟSา 

เพื่อให�
ประชาชนมี

ไฟฟSาใช� 

หน5วยงานอื่น 

 
251 ก5อสร�างถนนลูกรัง

สายนาโนน – โนนอี
ซานาใหญ5 หมู5 15 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 3   
ยาว1,184 

ม. 

142,080 142,080 1 42,080 142,080 142,080 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

252 ติดตั้งไฟฟSาส5อง
ทางสาธารณะ
ภายในหมู5บ�าน 
หมู515 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
ครัวเรือนการ
คมนาคม
สะดวกขึ้น 

จำนวน  10 
จุด 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ขยายเขต
ไฟฟSา 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
ครัวเรือนการ
คมนาคม
สะดวกขึ้น 

กองช5าง 

 
253 ก5อสร�างประปา

หมู5บ�าน ผลิต
น้ำประปาเพื่อ
บริโภค หมู515 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
เพื่ออุปโภค 
บริโภคอย5าง
พอเพียง 

จำนวน 1  
แห5ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ที่ใช�
ประโยชน3 

เพื่อให�
ประชาชนมี
น้ำเพื่อ
อุปโภค 
บริโภคอย5าง
พอเพียง 

กองช5าง 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

254 ก5อสร�างถนน คสล.
บ5านหนองคูใหม5 
หมู515 สายโนนอีซา 
– ร5องหมาแจะ    

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
ครัวเรือนการ
คมนาคม
สะดวกขึ้น 

กว�าง 3 ม.  
ยาว 1,071 
ม.  หนา0.15 
ม. 

1,606,500 1,606,500 1,606,500 1,606,501 1,606,502 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

255 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำเส�นสำนักสงฆ3
หนองคูน�อย –  บ�าน
โซงเลง ตำบลหนอง
ม�า 

พื่อให�ประชา
ชนมีไฟฟSาใช�ใน
ครัวเรือนและ
การเกษตร 

ยาว 671 
เมตร   เสา
22ต�นระห5าง
เสา  30 ม. 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ขยายเขต
ไฟฟSา 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
ครัวเรือนการ
คมนาคม
สะดวกขึ้น 

หน5วยงาน
อื่น 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

256 ขยายท5อเมนประปา
ส5วนภูมภิาคจาก
อำเภอบึงบูรพ3 – 
บ�านหนองคูน�อย  
หมู5 15 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
เพื่ออุปโภค 
บริโภคอย5าง
พอเพียง 

ระยะทาง 7 
กิโลเมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ที่ใช�
ประโยชน3 

เพื่อให�
ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภค 
บริโภคอย5าง
พอเพียง 

หน5วยงาน
อื่น 

257 โครงการก5อสร�าง
ถนนดินลูกรังจาก
บ�านสองห�อง ตำบล
หนองม�า –นาใหญ5 
หมู5ที่ 15 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 3.7 
เมตร 
 ยาว 800 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

258 ก5อสร�างถนนลูกรัง 
จากโนนอีซา – นา

คำ หมู515 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 3.8 
เมตรยาว 
900 เมตร             
หนา 0.20 

เมตร 

54,720 54,720 54,720 54,720 54,720 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 

 

259 ติดตั้งหลอดไฟส5อง
สว5างจากสามแยก
บ�านนายทองใบ 
สุภาพหมู512 – 
บ�านหนองคูใหม5 
หมู5 15  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�การ
คมนาคม
สะดวก  

ขยายเขต
ไฟฟSา
สาธารณะ 5 
จุด 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 ความยาว
ขยายเขต

ไฟฟSา 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�การ
คมนาคม
สะดวก  

หน5วยงาน
อื่น 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

260 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำจากบ�านนายทอง
ใบ สุภาพ   หมู512 – 
บ�านหนองคูใหม5 หมู5 
15    

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�การ
คมนาคม
สะดวก 

ยาว 270 
เมตร      
เสา  9ต�น
ระยะห5าง30 
เมตร  

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ความยาว
ขยายเขต

ไฟฟSา 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�การ
คมนาคม
สะดวก  

หน5วยงาน
อื่น 

261 ขยายเขตไฟฟSาส5อง
สว5างสาธารณะ บ�าน
หนองคูน�อย หมู512 
เส�นหน�า อบต.เป?าะ 
– บ�านกำนันทอง
แถม ตาดไทสงค3 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�การ
คมนาคม
สะดวก 

จำนวน 6จุด 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ความยาว
ขยายเขต

ไฟฟSา 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�การ
คมนาคม
สะดวก  

หน5วยงาน
อื่น 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

262 ก5อสร�างถนนดินผิว
หินคลุกบดอัดเกลีย่
เรียบจากบ�านหนอง
คูใหม5 ม.15 - บ�าน
สองห�อง  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม. 
ยาว1,000 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

263 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู5บ�าน ม.15 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
เพื่ออุปโภค
บริโภคอย5าง
เพียงพอ 

จำนวนแห5ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนแห5ง ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภค
บริโภคอย5าง
เพียงพอ 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

264 ก5อสร�าง ท5อระบาย
น้ำภายในหมู5บ�าน  
ม.15 

แก�ปXญหาน้ำ
ท5วม ใน
หมู5บ�าน 

ท5อ 40 ท5อ
พักทุก 10 

มเทคอนกรีต
ทับหลัง. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ท5อระบาย
น้ำ 

แก�ปXญหาน้ำ
ท5วมขังภาย 
ในหมู5บ�าน 

กองช5าง 

265 โครงการไฟฟSา
สาธารณะรอยบ
หมู5บ�าน 
 หมู5 15 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
ความ
สะดวกสบาย 

จำนวน  15 
จุด 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถึง 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

266 โครงการติดตั้งไฟฟSา
สาธารณะถนน
หมายเลขศก.4017 
 (หนองคู-โพธิ์ศรี) ม.
15 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
ความ
สะดวกสบาย 

ยาว 400 ม.            
เสา 20 ต�น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
ความ
สะดวกสบาย 

กองช5าง 

267 ขุดสระน้ำเพื่อ
การเกษตร จำนวน
10บ5อ ในพื้นที่นา ม.
15 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบายใน
การเกษตรและ
มีแหล5งน้ำใช� 

กว�าง 40 ม.
ยาว 40 ม.
ลึก3.5 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนแห5ง ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
และมีแหล5ง
น้ำใช� 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

268 โครงการติดตั้ง/ 
ขยายเครือข5ายWifi 
ภายในหมู5บ�าน ม.15 

เพื่อให�ประชา
ขนมีความ
สะดวกสบาย
ด�านเทคโนโลยี
มากขึ้น 

ภายใน
หมู5บ�าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน จุด
พื้นที่ๆ
ติดตั้ง 

ประชาขนมี
ความ

สะดวกสบาย
ด�าน

เทคโนโลยี
มากขึ้น 

กองช5าง 

269 ก5อสร�างถนนลูกรัง 
สายบ�านหนองคูใหม5
ม.15 - บ�านโนนแดง 
ม.5 (แยกไปสอง
ห�อง) 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 3  
เมตร ยาว
1,180 เมตร      
หนา0.15 ม. 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

270 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำ ม.15 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ช5วงถนนสาย
ไปานสอง
ห�อง ยาว 
1,262 ม. 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
ครัวเรือนและ
การเกษตร 

กองช5าง 

271 ขุดลอกหนองหมา
แจะ ม.12 

เพื่อให�สามารถ
กักเก็บน้ำไว�ใช�
ในฤดูแล�งและ
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกว�าง      
23,078 ม.  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จำนวนแห5ง กักเก็บน้ำไว�
ใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

272 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำ ม.15 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

สาย ม.15-
บ�านโนนแดง
ถึงบ�านนาง
วันเพ็ญ ทอง
ปXญญา 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
ครัวเรือนและ
การเกษตร 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

273 ขุดสระน้ำวัดปGา
ทองคำ 

เพื่อให�
ประชาชนมี
แหล5งน้ำใช� 

ขนาดกว�าง 
25ม.ยาว40
ม.ลึกเฉลี่ย 3 
ม. 

312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 จำนวนสระ
น้ำ 

ประชาชนมี
น้ำใช�ใน
การเกษตร
อย5างเพียงพอ 

กองช5าง 

274 ปรับปรุงถนนดิน
เปBนผิวหินคลุก(สาย
ไปต�นขนวน) ม.9 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

กว�าง 4 ม. 
ยาว 685 ม.
หนา0.10 ม. 

139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนได�
มาตรฐาน 
การคมนาคม
สะดวก 

กองช5าง 

275 ก5อสร�างถนน คสล. 
(สายบ�านหมากยาง
เหนือ  -บ�านโนน
ลาน)   ม.16 

เพื่อให�
ประชาชนมี

ถนนสำหรับการ
คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม. 
ยาว 379ม. 

หนา 0.15ม..    

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

276 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู5บ�าน(ระบบ
ซัมเมอร3ดูดน้ำ) ม.16 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
เพื่ออุปโภค
บริโภคอย5าง
เพียงพอ 

เพื่อให�ระบบ
จ5ายน้ำอย5าง
ต5อเนื่อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ประชาชน
ที่ได�รับ 

ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภค
บริโภคอย5าง
เพียงพอ 

กองช5าง 

277 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาภายในหมู5บ�าน 

ม.16 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5า
ทั่วถึง   

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ทุก
ครัวเรือน 

กองช5าง 

278 ขยายเขตไฟฟSาสาย
หน�าบ�านพ5อเหล็ง 
เมยท5าแค-บ�านพ5อ
สวน พรหมทา      
ม.16 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5า

ทั่วถึง 

ยาว 600 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ทุก
ครัวเรือน 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

279 ขยายเขตไฟฟSา
แรงต่ำเพื่อ
การเกษตร 2 
เส�น     (1) เส�น
หนองครก 1 กม  
( 2) หมากยาง-
ค�อ   1 กม. (เส�น
หลังทางหลวง
ชนบท) ม.16 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
อำนวยความ

สะดวก 

1. เส�นหนอง
ครก   2. 2. 

เส�นหมากยสง
ค�อ เส�นละ 
250,000 

บาท 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาว
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 
 

 

280 ก5อสร�างถนน 
คสล. สายหนอง
ครก  ม.16 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม.
ยาว 1,500 
ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับกา
คมนาคม 
สะดวก 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

281 โครงการขุดบ5อ
บำบัดน้ำเสีย บ5อ

พัก ม.16 

เพื่อแก�ปXญหา
เรื่องของเสีย

และกลิ่น 

ตามแบบ
มาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนบ5อ น้ำเสียได�รับ
การกำจัด
อย5างถูกวิธี

ไม5เกิดปXญหา
ในชุมชน 

กองช5าง 

 

 

282 โครงการขุดร5อง
ระบายน้ำ 
ม.16 

แก�ปXญหาน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

กว�าง 0.40 
ม. ยาว 500 
ม.    ลึก 
0.40ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ที่ใช�
ประโยชน3 

แก�ปXญหาน้ำ
ท5วมขัง ใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

283 ติดตั้งไฟฟSาส5องสว5าง 
หน�าบ�านนายสวน 
พรหมทา   ม.16  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5า
ทั่วถึง 

จำนวนจุด 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 จำนวนจุด เพื่อให�
ประชาชนมี

ไฟฟSาใช�และมี
ความ

ปลอดภัย 

กองช5าง 

284 ก5อสร�างถนน คสล. 
สายหมากยางเหมือ 
ม.16 -บ�านค�อ 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4.00 
ม. ยาว 443 
ม. หนา 0.15
ม..     

784,992 784,992 784,992 784,992 784,992 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนได�

มาตรฐาน 
การคมนาคม

สะดวก 

กองช5าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

285 ก5อสร�างถนน คสล. 
สายวัดหมากยาง  -
หนองครก 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4.00 
ม. ยาว 
2,205 ม. 
หนา 0.15ม..    

3,916,080 3,916,080 3,916,080 3,916,080 3,916,080 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนได�
มาตรฐาน 
การคมนาคม
สะดวก 

กองช5าง 

286 ขยายถนน คสล. 
สองข�างจากเส�นหน�า 
อบต.เป?าะ – 

ทางเข�าโรงเรียน
ชุมชนบ�านหนองคู 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 0.80 
เมตร 
ยาว 395 
เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนได�
มาตรฐาน 
การคมนาคม
สะดวก 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

287 โครงการติดตั้ง
กระจกนูน ในเขต 
อบต เป?าะ 

เพื่อปSองกัน
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

จำนวน 12 
หมู5บ�าน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนจุด
ติดตั้ง 

ลดการเกิด
อุบัติเหตตุาม
ท�องถนน 

กองช5าง 

288 โครงการติดตั้งไฟ
แสงสว5างถนนใน
เขต อบต.เป?าะ 

เพื่อให�
ประชาชน
สัญจรไปมามี
ความปลอดภัย
ในชีวิตตและ
ทรัพย3สิน 

ในเขต อบต.
เป?าะ 12 
หมู5บ�าน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนจุด 
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย3สิน 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

289 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
ในเขต อบต.เป?าะ 

เพื่อปSองกัน
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนให�แก5
ประชาชน 

ในเขต อบต.
เป?าะ 12
หมู5บ�าน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนจุด
ติดตั้ง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใช�รถใช�
ถนน 

กองช5าง 

290 ปรับปรุง ซ5อมแซม
และพัฒนาระบบ
ประปาหมู5บ�าน  

เพื่อผลิต
น้ำประปา
แก�ปXญหาการ
ขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบรโิภค
ให�แก5
ประชาชน 

เขต อบต. /
จำนวน 12 
หมู5 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนแห5ง เพื่อให�
ประชาชนมี
น้ำเพื่อการ
อุปโภค
บริโภค 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

291 ก5อสร�างโรงจอดรถ เพื่ออำนวย
ความสะดวก
แก5ผู�มารับ
บริการจาก
หน5วยงาน
ราชการ 

จำนวน 1 
หลัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนแห5ง เพื่อรองรับรถ
ประชาชน
ที่มาใช�บริการ
กับหน5วยงาน 

กองช5าง 

292 ปรับปรุงภูมิทัศน3ใน
เขต อบต.เป?าะ  

เพื่อให�สถานที่
ภายในอบต.
เป?าะมภีูมิทัศน3
ที่สวยงามเปBน
ระเบียบ
เรียบร�อย 

ภายในเขต 
อบต.เป?าะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนแห5ง สถานที่
ภายในอบต.มี

ภูมิทัศน3ที่
สวยงามเปBน

ระเบียบ
เรียบร�อย 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

293 ก5อสร�างถนน คสล. 
รอบโรงเรียนบ�าน
หมากยาง(เส�นรอบ 
ร.ร.บ�านหมากยาง) 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 

สะดวก
รวดเร็ว 

หน5วยงาน
อื่น 

294 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำและไฟส5องสว5าง 
ซอยบ�านนาย
ประเสริฐ บุญมั่น
และหน�าบ�าน อ.
กิตติพล บุญเย็น  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถึง 

จำนวน 1 จุด  
3 ต�น 

31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

หน5วยงาน
อื่น 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

295 ขยายเขตไฟฟSาเพื่อ
การเกษตร บ�าน
หนองคูใหม5   ม.15-
บ�านโนนแดง ม.5 

พื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

หน5วยงาน
อื่น 

296 ขยายเขตไฟฟSาเพื่อ
การเกษตรบ.หนองคู
ใหม5   ม.15-บ�านสอง
ห�อง 

พื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

หน5วยงาน
อื่น 

297 ก5อสร�างทางระบาย
น้ำ(ด�านทิศใต�ของ
หมู5บ�าน 

เพื่อแก�ปXญหา
น้ำท5วมขังใน
หมู5บ�าน 

ปริมาณø 
0.04 ม.ยาว
150ม. 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความยาว
ท5อส5งน้ำ 

แก�ปXญหาน้ำ
ท5วมขังใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

298 ปรับปรุงถนนให�มีท5อ
ระบายน้ำทั้งสองข�าง
(เส�นกลางระหว5าง
หมู5บ�าน บ�านหนองคู
ใหญ5 ม.7 และบ�าน
หนองคูใต� ม12) 

เพื่อแก�ปXญหา
น้ำท5วมขังใน
หมู5บ�าน 

ยาว 128 ม.
ขนาดท5อØ 
0.04ม.(ทั้ง
สองข�าง) 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ความยาว
ท5อระบาย

น้ำ 

แก�ปXญหาน้ำ
ท5วมขังใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

299 ก5อสร�างสถานีสูบ
น้ำ แบบโรงสูบ  
หมู513 

เพื่อเก็บกักน้ำ
ไว�ใช�ใน
หน�าแล�ง และ
ใช�ใน
การเกษตร 

ตามแบบ
มาตรฐาน
กรม
ชลประทาน 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 จำนวนแห5ง ประชาชนมี
น้ำใช�ใน
หน�าแล�งและ
มีน้ำทำ
การเกษตร 

หน5วยงาน
อื่น 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

300 ก5อสร�างถนนดินผิว
หินคลุกบดอัดเกลีย่
เรียบจากโนนนาคำ-
จดที่ของนางปyนฟSา  
วงศ3คำจันทร3  ม.1  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4.00  
ม. ยาว350 
ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนได�
มาตรฐาน 
การคมนาคม
สะดวก 

กองช5าง 

301 ก5อสร�างถนนดินผิว
หินคลุกบดอัดเกลีย่
เรียบจากนาน�อย
ด�านตะวันตก ถึงที่
นายแฉลียว พิมพ3
ประจบ  ม.1  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4  ม.
ยาว 250ม. 
หนาเฉลี่ย 
0.10 ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า

จะได#รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

302 ก5อสร�างถนน คสล. 
เส�นทางหลวง 
หมายเลข2087 -
หนองสองห�อง ม.3 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก  

กว�าง 4 เมตร 
ยาว500 เมตร

หนา 0.15 
เมตร  

      
880,000  

      880,000        
880,000  

      880,000           
880,000  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก
รวดเร็ว 

  

303 ก5อสร�างถนน คสล.
จากเส�นแยกดอนปูG
ตา หมู510 -ทำนบ
ร5องคำน�อย หมู5 5 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 
เมตร ยาว 
300 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร  

      
636,000  

      636,000        
636,000  

      636,000           
636,000  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 

 

  

 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

304 ปรับปรุง ซ5อมแซม 
และต5อเติมศาลา
ประชาคมประจำ
หมู5บ�าน 

เพื่อให�มี
สถานที่
ประกอบกิ
กรรมต5างใน
ชุมชน 

เชต อบต/
12 หมู5บ�าน 

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

      
200,000  

         
200,000  

จำนวนแห5ง ประชาชนมี
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรมใน
ชุมชน 

กองช5าง 

305 ก5อสร�างถนน คสล.
บ�านม5วง ม.4 สาย
บ�านม5วงถึงบ�าน
โนนลาน 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 5ม.      
ยาว 3,542ม  
.หนา 0.15 

ม. 

   
8,855,000  

    
8,855,000  

    
8,855,000  

       -        -  ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

306 ปรัปรุงถนนดินเปBนผิว
หินคลุก สายบ�าน
หมากยาง ถึงแยก
บ�านม5วงโนนลาน 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม

สะดวก 
รวดเร็ว 

กว�าง 4ม.      
ยาว 1,560
ม  .หนา 
0.10 ม. 

      
608,736  

      608,736        608,736        
608,736  

         
608,736  

ความยาวถนน ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 

 

 

307 ปรับปรุงถนนลูกรัง
เปBนผิวหินคลุก 
ภายในเขตองค3การ
บริหารส5วนตำบล
เป?าะ 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 

ในเขตอบต 
/12 หมู5บ�าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

308 โครงการระบบ
ผลิตไฟฟSาสำหรับ
ครัวเรือนอัจฉริยะ 
ภายในเขตองค3การ
บริหารส5วนตำบล
เป?าะ  

เพื่อให�
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ มี
ไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถึงและ
ประหยัด
ค5าใช�จ5าย 

เขตองค3การ
บริหารส5วน
ตำบลเป?าะ 
/ จำนวน  
12 หมู5บ�าน  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร�อยละ80 ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถึง 

กองช5าง 

309 โครงการไฟส5อง
สว5างพลังงาน
แสงอาทิตย3 ภายใน
เขตองค3การบริหาร
ส5วนตำบลเป?าะ  

เพื่อให�
ประชาชนใน
เขตพื้นที่มี

ไฟฟSาใช�อย5าง
ทั่วถึง 

เขตองค3การ
บริหารส5วน
ตำบลเป?าะ 
/ จำนวน  

12 หมู5บ�าน  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร�อยละ80  v                                                                                                                            กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

310 โครงการแสงอาทิตย3
สูบน้ำประปาหมู5บ�าน 
ภายในเขตองค3การ
บริหารส5วนตำบล
เป?าะ  

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค
อย5างทั่วถึง 

เขตองค3การ
บริหารส5วน
ตำบลเป?าะ / 
จำนวน  12 
หมู5บ�าน  

      700,000        700,000        700,000        700,000           700,000  ร�อยละ60
ของผู�ใช�น้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อการ
อุปโภคบรโิภค
อย5างทั่วถึง 

กองช5าง 

311 โครงการแสงอาทิตย3
สูบน้ำบาดาลเพื่อ
การเกษตร ภายใน
เขตองค3การบริหาร
ส5วนตำบลเป?าะ  

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อ
การเกษตรอย5าง
เพียงพอ 

เขตองค3การ
บริหารส5วน
ตำบลเป?าะ / 
จำนวน  12 
หมู5บ�าน  

      700,000        700,000        700,000        700,000           700,000  ร�อยละ80  ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อ
การเกษตร
อย5างเพียงพอ 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

312 โครงการสถานี
พลังงานชุมชนระบบ
ผลิตน้ำอุปโภค-
บริโภค อัจฉริยะ 
ด�วยพลังงานทดแทน 
ภายในเขตองค3การ
บริหารส5วนตำบล
เป?าะ  

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค 
อย5างเพียงพอ
และทั่วถึง 

เขตองค3การ
บริหารส5วน
ตำบลเป?าะ / 
จำนวน  12 
หมู5บ�าน  

  
10,000,000  

  
10,000,000  

  
10,000,000  

  
10,000,000  

     
10,000,000  

ร�อยละ80  ประชาชนมี
น้ำใช�เพื่อการ
อุปโภค
บริโภคอย5าง
ทั่วถึง 

กองช5าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

313 โครงการสถานี
พลังงานชุมชนระบบ
บริหารจัดการน้ำ
แปลงเกษตร
อัจฉริยะด�วย
พลังงานทดแทน 
ภายในเขตองค3การ
บริหารส5วนตำบล
เป?าะ 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพิ่อ
การเกษตร
อย5างเพียงพอ 

เขตองค3การ
บริหารส5วน
ตำบลเป?าะ / 
จำนวน  12 
หมู5บ�าน  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000      10,000,000  ร�อยละ80  ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

314 โครงการสถานี
พลังงานชุมชนระบบ
บริหารจัดการน้ำนา
แปลงใหญ5อัจฉริยะ
ด�วยพลังงานทดแทน  
ภายในเขตองค3การ
บริหารส5วนตำบล
เป?าะ 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อ
การเกษตร
อย5างเพียงพอ 

เขตองค3การ
บริหารส5วน
ตำบลเป?าะ / 
จำนวน  12 
หมู5บ�าน  

  -    -    50,000,000    50,000,000       50,000,000  ร�อยละ80  ประชาชนมี
น้ำใช�เพื่อ
การเกษตร
อย5างเพียงพอ 

  

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

315 โครงการก5อสร�าง
อาคาร
เอนกประสงค3 
องค3การบริหารส5วน
ตำบลเป?าะ 

เพื่อให� อบต.ได�
มีอาคาร
เอนกประสงค3
ดำเนินกิจกรรม
ต5างๆ 

ก5อสร�าง
อาคาร
เอนกประสงค3
ขนาดกว�าง 
10.00เมตร 
ยาว 42.00 
เมตร 
รายละเอียด
ตามแบบ
อบต.กำหนด   

 
3,500,000 

 
3,500,000 

 
3,500,000 

 
3,500,000 

 
3,500,000 

อาคาร
เอนก 

ประสงค3 
จำนวน 1 

หลัง 

อบต.มีอาคาร
เอนกประสงค3
ใช�ในการ
ดำเนิน
กิจกรรมต5างๆ 
และ
ประชาชน
ได�รับ
ประโยชน3จาก
การใช�อาคาร 

กองช5าง/
หน5วยงาน

อื่น 

 

แบบ ผ.02 



177 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

316 โครงการก5อสร�าง
โดมคลุมลาน
เอนกประสงค3  
องค3การบริหาร
ส5วนตำบลเป?าะ  

เพื่อสร�างหลังคา
คลุมลาน
เอนกประสงค3ให�
มีความพร�อมใน
การใช�จัด
กิจกรรมต5างๆ
ของอบต.เป?าะ
และหมู5บ�าน 

ก5อสร�าง
หลังคาโดม
คลุมลาน
เอนกประสงค3 
จำนวน 1 หลัง     
กว�าง 14.00
เมตร  ยาว 
20.00 เมตร
รายละเอียด
ตามแบบ 
อบต.กำหนด   

 3,000,000.00       
(หน5วยราชการ

อื่น)  

 3,000,000.00       
(หน5วยราชการ

อื่น)  

 3,000,000.00       
(หน5วยราชการ

อื่น)  

   -    -  หลังคาโดม
คลุมลาน
เอนกประงค3
จำนวน 1 
หลัง 

อบต.มีอาคาร
เอนกประสงค3
ใช�ในการ
ดำเนิน
กิจกรรมต5างๆ 
และประชาชน
ได�รับ
ประโยชน3จาก
การใช�อาคาร
ประกอบ
กิจกรรมต5างๆ 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

317 แผนการจัด
การพลังงานให�
เพียงพอกับการ
พัฒนาพลังงานที่
ยั่งยืนและเปBนมิตร
ต5อสิ่งแวดล�อม 

เพื่อใช�เปBน
สถานีพลังงาน
ส5งน้ำใช�เพื่อ
การเกษตรโดย
การนำน้ำที่
ได�มานั้นมาเพื่อ
ใช�ในการทำ
การเกษตร
ต5างๆในเขต
พื้นที่ 

เปSาหมาย
หมู5บ�านใน
เขตพื้นที่ 
อบต. จำนวน
12 หมู5บ�าน 

 งบประมาณ
พิจารณาตาม
โครงการที่
พลังงาน
จังหวัด
สนับสนุน  

  งบประมาณ
พิจารณาตาม
โครงการที่
พลังงาน
จังหวัด

สนับสนุน  

  งบประมาณ
พิจารณาตาม
โครงการที่
พลังงาน
จังหวัด

สนับสนุน  

  งบประมาณ
พิจารณาตาม
โครงการที่
พลังงาน
จังหวัด

สนับสนุน  

  งบประมาณ
พิจารณาตาม
โครงการที่

พลังงานจังหวัด
สนับสนุน  

ร�อยละของ
ประชาชน
ที่มีน้ำใช�
เพื่อการ
การเกษตร 

ประชาชนใน
เขตพื้นที่อบต. 
มีน้ำใช�เพื่อ
การเกษตร
อย5างเพียงพอ
และยั่งยืน 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

318 โครงการก5อสร�าง
ระบบบำบัดสิ่ง
ปฏิกูล  

เพื่อให�มีระบบการ
จัดการสิ่งปฏิกูลที่
เหมาะสมและ
ถูกต�องตามหลัก
วิชาการ  

ในเขตพื้นที่ 
อบต.เป?าะ 
จำนวน 1 
แห5ง 

 400,000.00       
(หน5วย

ราชการอื่น)  

 400,000.00    
(หน5วย

ราชการอื่น).  

 
400,000.00    

(หน5วย
ราชการอื่น).  

   -    -  ชุมชนมี
ระบบ
สุขาภิบาลที่ด ี

ประชาชนได�
มีที่บำบัดสิ่ง
ปฏิกูลที่
ถูกต�องตาม
หลักวิชาการ
ช5วยลด
ปXญหาด�าน
สิ่งแวดล�อม
และปXญหา
ด�านสุขภาพ 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

319 โครงการสร�างฝาย
คอนกรีตปSองกันการ
กัดเซาะของหน�าดิน
ทางถนน บ�านหมาก
ยาง ม.16 เส�นสาม

แยกไปบ�านค�อตำบล
เป?าะ 

เพื่อปSองกันการ
กัดเซาะของหน�า

ดิน 

กว�าง 3 
เมตร ยาว 
23เมตร 

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

     
100,000  

    
100,000  

ร�อยละ 80
ที่ได�รับ
ประโยชน3 

ลดการ
พังทลาย
ของหน�าดิน 

กองช5าง 

320 โครงการวางท5อ
ระบายน้ำรอบ
หมู5บ�าน บ�านโนนลาน 
ม.9 

เพื่อปSองกันน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร�อยละ 80
ที่ได�รับ
ประโยชน3 

ปSองกันน้ำ
ท5วมขัง
ภายใน
หมู5บ�าน  

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

321 โครงการทำอุโมงค3
ระบายน้ำบล็อก
คอนเวิร3สลงห�วยทับ
ทันของที่นา นางประ
ครอง ชนะมา ถนน
สายเลาะลำห�วยทับ
ทัน 

เพื่อปSองกันน้ำ
ท5วมทังภายใน
หมู5บ�าน 

  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ได�รับ
ประโยชน3 

ปSองกันน้ำ
ท5วมขัง
ภายใน
หมู5บ�าน  

กองช5าง 

322 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาแรงสูงพร�อม
ติดตั้งหม�อแปลง
ขนาดใหญ5 สี่แยก

บ�านนายศราวุฒิ วัน
ประเสริฐ (ผู�ใหญ5เก5า)  

เพื่อให�
ประชาชนมี

ไฟฟSาใช�อย5าง
เพียงพอและ

ทั่วถึง 

      
350,000  

    
350,000  

    
350,000  

     
350,000  

    
350,000  

ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�
อย5างทั่วถึง 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

323 โครงการติดตั้งเครื่อง
เสียงตามสายรอบ
หมู5บ�าน หมู5 9 

เพื่อให�
ประชาชน
สามารถรับฟXง
ข5าวสารได�อย5าง
ทั่วถึง 

  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร�อยละ 80 ประชาชน
ได�รับฟXง
ข5าวสาร
อย5างทั่วถึง 

กองช5าง 

324 โครงการก5อสร�างลาน
เอนกประสงค3 

เพื่อให�
ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ออกกำลังกาย
และเล5นกีฬา 

จำนวน 1 
แห5ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวน
แห5ง 

เยาวชนมี
สถานที่
สำหรับออก
กำลังกาย/
เล5นกีฬา 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



183 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

325 โครงการก5อสร�าง
ประปาหมู5บ�านขนาด
ใหญ5 บ�านเหนือโนน

ลาน หมู5.9 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ

ใช�เพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 

หมู5 1,หมู5 9 
และหมู5 13 
ใช�ประโยชน3
ร5วมกัน 

  
2,000,000  

 
2,000,000  

 
2,000,000  

   
2,000,000  

  
2,000,000  

ร�อยละ 80 ประชาชนมี
น้ำใช�เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช5าง 

326 โครงการก5อสร�าง
ศาลาประชาคม หมู5 
10 

เพื่อประชาชนมี
สาถนที่ในการ
ประกอบ
กิจกรรมต5างๆ  

จำนวน 1 
หลัง  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน
หลัง 

ประชาชนมี
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรมใน
ชุมชน 

กองช5าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

327 โครงการขยายเขต
ถนนจากสามแยก
บ�านนางสาวหนูรักษ3 
มาพบ ถึงบ�าน
นางสาวสุกันยา นัน
ทะวงศ3 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
ใช�เพื่อการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

ระยะทาง 
277 เมตร 

146,800 146,800 146,800 146,800 146,800 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนใช�
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

328 โครงการก5อสร�างถนน 
คสล.จากสะพาน

คลองส5งน้ำไปถึงสาม
แยกบ�านม5วง-บ�าน

โนนลาน(เส�นกกบก) 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
ใช�เพื่อการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15เมตร 

  
2,120,000  

 
2,120,000  

 
2,120,000  

   
2,120,000  

  
2,120,000  

ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจร
ไปมา 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 



185 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

329 โครงการก5อสร�าง
โรงสีข�าวชุมชน บ�าน
หนองคูใต� ม.12 

เพื่อให�
ประชาชนมีโรงสี
ข�าวใช�เภายใน
หมู5บ�าน/ชุมชน 

จำนวน 1 
หลัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
หลัง 

เพื่อ
ประชาชนมี
โรงสีใช�ใน
ชุมชนแปร
รูปผลผลิต 

กองช5าง 

330 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเปBน
ถนนลาดยาง จาก
สามแยกบ�านนาง
เพียง จันโท ถึงสี่แยก 
บ�านเหนือโนนลาน ม.
9 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
ใช�เพื่อการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4เมตร 
ยาว 71 
เมตร หนา 
0.05เมตร 

201,780 201,780 201,780 201,780 201,780 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจร
ไปมา 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

331 โครงการก5อสร�างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส�นสามแยกบ�าน  
นางปราณี วงศ3คำ
จันทร3 ถึง คลอง
อีสานเขียว  

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
ใช�เพื่อการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 3.5 
เมตร ยาว 
317 เมตร 
หนา 0.15
เมตร 

588,000 588,000 588,000 588,000 588,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจร
ไปมา 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

332 โครงการาขุดลอกร5อง
ไผ5  

เพื่อกกักเก็บน้ำ
ไว�ใช�ใน
การเกษตร
ในช5วงฤดูแล�ง 

จำนวน 72 
ไร5 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร�อยละ 80 ประชาชนมี
น้ำใช�เกื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

333 โครงการขุดลอกร5อง
ระบายน้ำจากถนนสี่
แยกทางหลวงไปลำ
น้ำห�วยทับทัน 

เพื่อปSองกันน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

กว�าง 3 
เมตร   ยาว 
1,200เมตร 
ลึก 2 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาว
ร5องระบาย
น้ำ 

ปSองกันน้ำ
ท5วมขัง
ภายใน
หมู5บ�าน  

กองช5าง 

334 โครงการก5อสร�างร5อง
ระบายน้ำ บ�านหนอง
คูใหม5 ม.15 จากสี่
แยกกลางหมู5บ�าน ถึง
สามแยกบ�านนางทอง
พวน งามเจริญ  

เพื่อปSองกันน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

Ø 0.40ม.
ยาว112ม.
พร�อมบ5อพัก 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ความร5อง
ถนน 

ปSองกันน้ำ
ท5วมขัง
ภายใน
หมู5บ�าน  

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

335 โครงการก5อสร�างถนน 
คสล. บ�านหนองคู
ใหม5 ม.15 จากสาม
แยกนา นายดอน คำ
ขันธ3 -เส�นทางนาใหญ5  

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
ใช�เพื่อการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 3 
เมตร ยาว 
300 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

477,000 477,000 477,000 477,000 477,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การสญัจร
ไปมา 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

336 โครงการ ปรบัปรุง 
ซ5อมท5อระบายจาก
สามแยกบ�าน นาง
หนม หนองบัว ม.15 

เพื่อปSองกันน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

ปริมาตร 
0.40ม. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความยาว
ท5อระบาย
น้ำ 

ลดภาวะน้ำ
ท5วมขัง
ภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า

จะได#รับ 
หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

337 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาไปโนนหนอง
ครก 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

ยาว 600 
เมตร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

กองช5าง 

338 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาแสงสว5าง
สาธารณะในซอยบ�าน
พ5อเสียร เมยท5าแค 
และซอยบ�าน นาย
ประสิทธิ บุญเย็น 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

จำนวน 6 
ชุด 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
น้ำใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



190 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

339 โครงการขยายเพิ่ม
กล�องวงจรปyดในเขต
หมู5บ�าน ม.16 ซอยบ�าน
พ5อเสียร เมยท5าแคและ
ซอยบ�าน นายประสิทธิ 
บุญเย็น 

เพื่อให�มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย3สิน 

  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนแห5ง ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย3สิน 

กองช5าง 

340 โครงการธนาคารน้ำใต�
ดินและติดตั้งแผงโซล5า
เซลล3ใน ม.16  

เพื่อให�ประชาชน
มีน้ำใช�ใน
การเกษตร 

จำนวน 1 บ5อ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร�อยละ 80 ประชาชนมี
น้ำใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

341 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กปูทับด�วย
ถนนลาดยาง แอส
ฟXลติกคอนกรีต 
(Asphaltic 
Concrete  

เพื่อให�ประชาชนมี
ถนนใช�เพื่อการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว 

เขต อบต.
เป?าะ/12 
หมู5บ�าน 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนใช�ใน
การเกษตร 

กองช5าง 

342 โครงการซ5อมแซม
และต5อเติมหลังคา
ศูนย3พัมนาเด็กเล็ก
พร�อมเทคอนกรีต 
ของศูนย3พัมนาเด็ก
เล็ก อบต.เป?าะ 

เพื่อให�ประชาชนมี
ถนนใช�เพื่อการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว 

 -  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร�อย 80 ประชาชนมี
ถนนใช�เพื่อ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

343 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาแรงต่ำ บ�าน
หนองคูใหม5 ม.15 
จากสำนักสงฆ3หนองคู
น�อย ถึงบ�านโซงเลง
พร�อมหม�อแปลง
ไฟฟSา 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�ในการ
การเกษตร 

ระยะทาง 
2,000 เมตร 

510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

กองช5าง 

344 โครงการปรับปรุง
ถนนดินเปBนผิวหิน
คลุกสายสามแยกนา
นายลนุ วงศ3คำจันทร3 
ถึงฝายโนนลาน (หมู5.
9) 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนใช�เพื่อการ
คมนาคม สะดวก 

กว�าง 4.เมตร 
ยาว 2,000 
เมตรหนา 
0.10เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนใช�เพื่อ
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

345 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาแรงสงูสายสี่
แยกทางหลวงอบจ.
ถึงปูGตาหนองบัว
พร�อมเสาแรงต่ำ
พร�อมหม�อแปลง 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง 
2,000 เมตร 

  
1,275,000  

 
1,275,000  

 
1,275,000  

   
1,275,000  

  
1,275,000  

ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

กองช5าง 

346 โครงการขยายเขต
ไฟฟSาแรงต่ำ สาย
ข�างโรงเรียน ถนน
บ�านตากแดดถึง
คลองส5งนำ้ 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ใน
การเกษตร 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

347 โครการก5อสร�าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ�านนาย
วิสิทธิ์  จันโท 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
ใช�เพื่อการ
คมนาคม 
สะดวก 

กว�าง 2.5 
เมตร ยาว 
23 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

      35,000       35,000        35,000          -          -  ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนใช�เพื่อ
การ
คมนาคม 
สะดวก  
รวดเร็ว 

กองช5าง 

348 โครงการก5อสร�าง
ถนนหินคลุก สาย
ตะวันตกโรงเรียน
บ�านโนนลาน  ถึง
คลองสส5งน้ำ 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
ใช�เพื่อการ
คมนาคม 
สะดวก 

กว�าง 3 
เมตร ยาว 
300 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนใช�เพื่อ
การ
คมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

349 โครงการก5อสร�าง
ถนนดินสาธารณะ
โศกไก5กองบ�าน
โนนลาน ม.1 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 5 
เมตร ยาว 
3,500 เมตร 
สูง 80 
เซนติเมตร 

771,000 771,000 771,000 771,000 771,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

350 โครงการก5อสร�าง
ถนนดินบดอัด
เกลี่ยเรียบสายบ�าน
โนนลาน-นาน�อย 
ม.1 (สายข�างไร5 
นายสังวาล วงศ3คำ
จันทร3) 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4เมตร 
ยาว 260
เมตร สูง 
0.50 เมตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

351 สร�างถนน คสล.
จากบ�านโนนลาน 
ม.1 ถึงหนองโน 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 4 
เมตร ยาว 
200 เมตร 
หนา 0.15 

408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

352 ขุดลอกหนองโศก
แฝก บ�านโนนลาน 
ม.1  

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�ในการเกษตร 

กว�าง100 
เมตร ยาว 
100 เมตร 
ลึก 3 เมตร 

710,000 710,000 710,000 710,000 710,000 จำนวน
แห5ง 

ประชาชนมี
น้ำใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

353 ขุดลอกสระน้ำ
ชุมชนบ�านโนนลาน 
ม.1 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�ในการเกษตร 

กว�าง 60 
เมตร ยาว 
60 เมตร ลึก
2.00 เมตร 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 จำนวน
แห5ง 

ประชาชนมี
น้ำใช�ใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

354 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำ สายโนนลาน 
ม.1-นาคำ  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

355 ปรับปรุงถนนดิน
เปBนผิวหินคลุกบ�าน
โนนลาน ม.1 สาย
แยกนาน�อย-นาคำ 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคมสะดวก 

กว�าง 4 
เมตร ยาว 
1,00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 
0.10 

408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

356 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำสายบ�านโนน
ลาน ม.1-บ�าน
ตลาด 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

357 ขยายเขต
ไฟฟSาแรงสูง บ�าน
โนนลาน ม.1-นา
น�อย 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

หน5วยงานอื่น 

358 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำสายหน�า
โรงเรียนบ�านโนน
ลาน ม.1-คลอง
ชลประทาน  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

359 โครงการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำด�วย
พลังงาน
แสงอาทิตย3ขนาด
ใหญ5เพื่อ
การเกษตร ม.1 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อ
การเกษตร 

  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
แห5ง 

ประชาชนมี
น้ำใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

360 โครงการไฟฟSาแสง
สว5างด�วยโซล5า
เซลล3 รอบหมู5บ�าน 
บ�านโนนลานม.1 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อแสง
สว5างอย5างทั่วถึง 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนน
แห5ง 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�
อย5างทั่วถึง 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

361 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำจากบ�านโนน
ลาน ม.1 นาน�อย 
(ข�างไร5นายสังวาล 
วงศ3คำจันทร3) 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

362 ปรับปรุงถนน 
คสล. เปBน
ถนนลาดยางแอส
ฟXสคอนกรีต สาย
โรงอิฐเก5าถึงหน�า
โรงเรียนโนนลาน 
ม.1 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กว�าง 4 
เมตร ยาว 
300 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร 

612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 



202 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

363 ยกระดับถนนบ�าน
หมากยาง ม.3 สาย
ทางหลวงชนบท
เชื่อมบ�านนางหมุ5ย 
อินทร3ทา 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กว�าง 3 เมตร 
ยาว 120 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช5าง 

364 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำบ�านหมากยาง ม.
3 พาดสายถนนทาง
หลวงชลบท-ปGา
ชุมชน  

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

365 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำบ�านหมากยาง ม.
3 ถนนข�างบ�านนาย
นิรันดร3 เชื่อมถนน 
บ�านโนนแดง ม.5 

เพื่อให�ประชาชน
มีไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาว
ขยายเขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

366 กระจกส5องทางแยก 
4 จุด บ�านมากยางม.
3 

เพื่อปSองกัน
อุบัติเหตุและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและชีวิต
ทรัพย3สิน 

ภายในบ�าน
หมากยาง ม.3 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน จุด ลดการเกิด
อุบัติเหตุและ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย3สิน 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

367 ขยายเขตไฟฟSา
สาธารณะบ�านหมากยาง 
ม.3 หน�าบ�าน นาง

ประดิษฐ3 สังขะศิลา  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความ
ยาว
ขยาย
เขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

368 โครงการก5อสร�างขึ้นดิน
พร�อมลงหินคลุกบดอัด
เกลี่ยเรียบบ�านหมาก
ยาง ม.3 สายบ�านนาย
สำรอง วงศ3คำจันทร3 
เชื่อมถนนบ�านม5วง บ�าน
โนนลาน 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กว�าง 4 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
สูง 0.50 
เมตร  

517,000 517,000 517,000 517,000 517,000 ความ
ยาวถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การ
คมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

369 ยกระดับถนน 
คสล.บ�านม5วง ม.4 
สายหน�าบ�านนาย
สมัย หลักบุญถึง
หน�าบ�านนางยืน 
หลักบุญ 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

กว�าง 3 
เมตร ยาว 
75 เมตร 
หนา 0.12 
เมตร  

114,700 114,700 114,700 114,700 114,700 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง 

370 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำบ�านม5วง ม.4 
เส�นหนองปูGตา  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

400 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

371 ก5อสร�างถนน คสล. 
บ�านม5วง ม.4 จาก
ร5องปูGตาถึง
น้ำประปาหมู5บ�าน 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

กว�าง 4 
เมตร ยาว 
185 เมตร 
หนา 0.15 

337,400 337,400 337,400 337,400 337,400 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง 

372 วางท5อระบายน้ำ
บ�านม5วง ม.4 จาก
บ�านนายอำนาจ 
ศรีคำ ถึงนานางถั่ว 
ศรีคำ 

เพื่อปSองกันน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

ขนาดท5อ 
0.40 เมตร 
จำนวน 27 
ท5อน ยาว 
27 เมตร 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ความยาว
ท5อ
ระบายน้ำ 

ลดภาวะน้ำ
ท5วมขัง
ภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

373 ยกระดับถนน 
คสล. เส�นแยกถนน
ข�าง รพ.สต.ม5วง ม.
4 ถึงสี่แยกไปบ�าน
ตลาด  

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

กว�าง 3 
เมตร ยาว 
100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง 

374 ก5อสร�างถนนดินบด
อัดจากบ�านโนน
แดงถึงสระหลวง
หนองสองห�อง 
(ทางหลวง 2087) 
ม.5 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

กว�าง 4 
เมตร ยาว 
750 เมตร 
สูงเฉลี่ย 
0.80 เมตร  

112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

375 ก5อสร�างถนนดินบด
อัดเกลี่ยเรียบบ�าน
โนนแดง ม.4จาก
หน�าบ�านนาย
ประเสริฐ ศรบีาล
ถึงไร5 นางลาย ไชย
สาร  ม.5 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

กว�าง 4 
เมตร ยาว 
122 เมตร 
หนา 0.90 
เมตร  

20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง 

376 ปรับปรุงภูมิทัศ
หมู5บ�าน ภายใน
หมู5บ�าน ม.5 

เพื่อให�ชุมชนมี
ภูมิทัศน3ที่
สวยงาม สะอาด 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
แห5ง 

หมู5บ�าน/
ชุมชนมี
ภูมิทัสน3ที่
สวยงาม 

หน5วยงานอื่น 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

377 โครงการขยาย
หลอดไฟฟSาส5อง
สว5างภายใน
หมู5บ�าน ม.5 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�ภายใน
หมู5บ�านทั่วภึง 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�
ภายใน
หมู5บ�าน
ทั่วถึง 

กองช5าง 

378 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำบ�านหนองคู
ใหญ5  ม.7 ไปบ�าน
ค�อ  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 
    

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

379 ติดตั้งไฟฟSาแสง
สว5างบ�านหนองคู
ใหญ5 ม.7 รอบ
หมู5บ�าน  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�อย5าง
เพียงพอ 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�
อย5าง
เพียงพอ 

กองช5าง 

380 โครงการติดตั้ง
ไฟฟSาแสงสว5าง
บ�านหนองคูใหญ5 
ม.7 จากศาลปูG
หลวงชลไปถึงบ�าน
นายเกษม   จิตจง  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

381 ปรับปรุงภูมิทัศ
รอบหนองคู    
บ�านหนองคูใหญ5ม.
7 

เพื่อให�ชุมชนมี
ภูมิทัศน3ที่
สวยงาม สะอาด 

  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
แห5ง 

หมู5บ�าน/
ชุมชนมีภูมิ
ทัศน3ที่
สวยงาม 
สะอาด 

หน5วยงานอื่น 

382 ก5อสร�างร5องระบาย
น้ำบ�านหนองคู
น�อย ม.8 จ5ากสี่
แยกบ�านนายบุญ
มา สุวรรณคำถึง
เส�นทางหลวงทิศ
ตะวันออก 

เพื่อให�มีทาง
ระบายน้ำน้ำไม5
ท5วมขังในนา
ข�าว 

กว�าง 0.40 
เมตร ยาว 
134 เมตร 

114,900 114,900 114,900 114,900 114,900 ความยาว
ร5อง
ระบายน้ำ 

ปSองกันน้ำ
ท5วมขัง
ภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
383 โครงการก5อสร�าง

ถนน คสล.บ�าน
หนองคูน�อย ม.8 
จากบ�านนาง
สมหวัง งามเจริญ
ถึงสามแยกกองทุน 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

กว�าง 1.50 
เมตร ยาว 
14 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง 

384 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำบ�านหนองคู
น�อย ม.8จากบ�าน 
นายนิคม งามศิริถึง
คอกหมูนางสมบัติ 
ดวงชัย  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 



213 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

385 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำบ�านหนองคู
น�อย ม.8จากนา
นายบุญเลิศ สุทธิ
โท ถึงสำนักสงฆ3
หนองคูน�อย  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

386 หม�อแปลงไฟฟSา
ขนาดใหญ5 บ�าน
โนนลานเหนือม.9 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
แห5ง 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

หน5วยงานอื่น 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

387 ขยายไฟฟSาแรงตำ่
ทุกเส�นทางรอบ
หมู5บ�านโนนลาน
เหนือ ม.9 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

หน5วงงานอื่น 

388 ลานประเพณีบุญ
บั้งไฟ ม.9 

เพื่อให�เปBนที่จัด
กิจกรรม
ประพณีของ
หมู5บ�าน 

  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร�อยละที่
ใช�
ประโยชน3 

ประชาชนมี
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรมงาน
บุญประเพณ ี

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

389 โครงการวางท5อ
ระบายน้ำบ�านโนน
ลานเหนือ จากสาม
แยกหน�าโรงเรียน
ถึงคลองอีสานเขียว 
ม.9 

เพื่อให�มีทาง
ระบายน้ำ  น้ำ
ไม5ท5วมขังในนา
ข�าว 

ขนาด 80 
ซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว
ร5อง
ระบายน้ำ 

ให�มีทาง
ระบายน้ำ 
น้ำไม5ท5วมขัง
ในนาข#าว 

หน5วยงานอื่น 

390 ซ5อมแซมฝายน้ำล�น
โนนลาน ม.9 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อ
การเกษตร 

  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวน
แห5ง 

เพื่อให�
ประชาชนมี
น้ำใช�เพื่อ
การเกษตร 

หน5วยงานอื่น 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

391 ยกระดับถนน 
คสล.บ�านม5วงงาม 
ม.10 สายบ�านนาง
ไล ชินพันธ3-บ�าน
นายพิบูลย3 ยุทธ
พันธ3  

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

กว�าง 3 
เมตร ยาว 
54 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

82,600 82,600 82,600 82,600 82,600 ความยาว
ถนน 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง 

392 ยกระดับถนน 
คสล.สายบ�านม5วง
งาม ม.10 ถึงบ�าน
นายกมล ทองอาบ  

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

กว�าง 3 
เมตร ยาว 
155 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

393 ยกระดับถนน คสล. 
จากสายบ�านนายปX�น 
หลักบุญ-บ�านนาย
บุญทัน  บ�านม5วง
งาม.10 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กว�าง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง 

394 โครงการก5อสร�าง
ยกระดับถนน คสล.
บ�านม5วงงาม ม.10 
บ�านนายสมบูรณ3ถึง
บ�านนางหนูรักษ3  

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กว�าง 3 เมตร 
ยาว 137 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

209,600 209,600 209,600 209,600 209,600 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

395 ขุดบ5อบาดาลเพื่อ
การเกษตรบ�าน
หนองคูใต� ม.12 
(พลังงาน
แสงอาทิตย3) 

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ 
เพื่อการเกษตร 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
แห5ง 

ประชาชนมี
น้ำใช�ใน
การเกษตร 

กองช5าง 

396 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำ ภายในหมู5บ�าน
หนองคูใต� ม.12 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

397 โครงการก5อสร�าง
ถนนดินบดอัดเปBน
ถนนดินหินคลุก
บ�านหนองคูใต� ม.
12 นายเกลี้ย คำ
เกษ (นางอุบล ศรี
โพนทอง) 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

กว�าง 3 
เมตร ยาว 
500 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง 

398 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำบ�านหนองคูใต� 
ม.12 เส�นดอนปูGตา
ถึงโนนแดง ม.5 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

399 โครงการปรังปรุง
ร5องระบายน้ำ
ภายในหมู5บ�าน
หนองคูใต� ม.12  

เพื่อให�มีทาง
ระบายน้ำ
ปSองกันน้ำท5วม
ขังภายใน
หมู5บ�าน 

  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาว
ร5อง
ระบายน้ำ 

มีทางระบาย
น้ำปSองกัน
น้ำท5วมขัง
ภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

400 ก5อสร�างถนนดิน
เปBนถนน คสล.
บ�านโนนลาน ม.13 
จากสามแยกถนน
ทางหลวงไปโศก
แฝก  

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 
5x700 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

401 โครงการก5อสร�าง
ถนน คสล.บ�านโนน
ลาน ม.13 จากเส�น
วัดปGาโนนสมิเก5าสาย
แยกไร5 นางเพียง 
จันทร3โทถึงร5องไผ5  

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กว�าง 4x800 
เมตร หนา 
0.15 เมตร  

1,632,000 1,632,000 1,632,000 1,632,000 1,632,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง 

402 โครงการก5อสร�าง
ถนน คสล.บ�านโนน
ลาน ม.13 จากสาม
แยกต�นเปลือยไปถึง
ปูGตา 

เพื่อให�ประชาชน
มีถนนสำหรับการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กว�าง 4X600 
เมตร หนา 
0.15 เมตร  

1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

403 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำบ�านโนนลาน ม.
13 จากสวนผู�ใหญ5
สมชาย วงศ3คำ
จันทร3ถึงวัดปGาสิม
เก5าพัฒนา 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ประมาณ 
300 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

404 โครงการก5อสร�าง
ถนน คสล.บ�าน
โนนลาน ม.13 
สายบ�านนางปราณี 
วงศ3คำจันทร3ถึง
คลองอีสานเขียว  

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว 

กว�าง 
4x400 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

816,000 816,000 816,000 816,000 816,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

405 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำบ�านโนนลาน ม.
13 เพื่อการเกษตร
จากสามแยกไปถึง
ปูGตา  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ยาว 1,500 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

406 โครงการพลังงาน
แสงอาทิตย3เพื่อ
การเกษตรบ�าน
โนนลาน ม.13
ตามที่นาในบริเวณ
ร5องไผ5เพื่อให�
เกษตรกรมีน้ำใช�
ในช5วงฤดูแล�ง  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร�อยละ 
80 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

407 โครงการยกระดับ
ถนน คสล.บ�าน
โนนลาน ม.13 
พร�อมวางท5อ
ระบายน้ำ  

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

0.60 เมตร 
ยาว 44 
เมตร สูง 
0.40 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว  

กองช5าง 

408 โครงการวางท5อ 
PVC เพื่อทำ
การเกษตรในช5วง
ฤดูแล�งบ�านโนน
ลาน ม.13จากบ�าน 
นางวาสนา ยืนยง 
ถึงที่นานางเพียง 
จันโท  

เพื่อให�มีน้ำใช�
เพื่อการเกษตร
อย5างเพียงพอ 

ยาว 800 
เมตร (ท5อ 
PVC) ท5อ 8
นิ้ว 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ท5อ
ระบายน้ำ 

ประชาชนมี
น้ำใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

409 โครงการพลังงาน
แสงอาทิตย3เพื่อทำ
การเกษตรบ�าน
โนนลาน ม.13จาก
ลำน้ำห�วยทับทัน
ไปหนองโศกไก5กอง  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

ยาว 2,000 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร�อยละ80 เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

410 โครงการก5อสร�าง
ร5องระบายตาม
หมู5บ�าน บ�านโนน
ลาน หมู513 กับ
หมู59 

เพื่อให�มีน้ำใช�
อย5าง เพียงพอ 

ยาว300 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาว
ท5อ
ระบายน้ำ 

ประชาชนมี
น้ำใวช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

411 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน3หนองรอง
ไผ5 บ�านโนนลาน
กลาง ม.13  

เพื่อให�ชุมชนมี
ภูมิทัศน3ที่
สวยงาม สะอาด 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
แห5ง 

ประชาชนมี
สถานที่
สำหรับ
พักผ5อน
หย5อนใจ 

กองช5าง 

412 โครงการก5อสร�าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ�านหนองคู
ใหม5 ม.15 สาย
หนองสร�าง-นา
ใหญ5 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กว�างง 3 
เมตร ยาว 
200 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว  

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

413 โครงการขยายเขตประปา
บ�านหนองคูใหม5 ม.15  

เพื่อให�
ประชาชนมีน้ำ
ใช�เพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 

  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความ
ยาว
ขยาย
เขตฯ 

ประชาชน
มีน้ำใช�
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภค 

(งบอุดหนุนเฉพาะ
กิจ) กรมส5งเสริม 

414 โครงการขยายเขตไฟฟSาเพื่อ
การเกษตร บ�านหนองคูใหม5 
ม.15-โนนอีซา  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความ
ยาว
ขยาย
เขตฯ 

ประชาชน
มีน้ำใช�
เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

415 ติดตั้งโครงการไฟฟSาส5อง
สว5างบ�านหมากยาง ม.16 
หน�าบ�านอาจารย3กิตติพล 
บุญเย็น (พร�อมเสา)  

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

จุดละ 2 
ต�น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความ
ยาว
ขยาย
เขตฯ 

ประชาชน
มีไฟฟSาใช�
เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

416 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. เปBน
ถนนแอสฟXลท3ติ
กคอนกรีตบ�าน
หมากยาง ม.16 
สายรอบหมู5บ�าน 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กว�าง 4 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร  

1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว  

กองช5าง 

417 โครงการติดตั้ง
กระจกส5องทาง
แยก 3จุด บ�าน
หมากยาง ม.16 

เพื่อให�
ประชาชนสัญจร 
ไป-มาได�สะดวก
และปลอดภัย 

ภายในบ�าน
หมากยาง ม.
16 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จำนวน
จุด 

ประชาชน
สัญจร ไป-
มาได�สะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

418 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำจากบ�านหมาก
ยาง ม.16 ไป อ.บึง
บูรพ3   

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ขยายเขต
ฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

419 โครงการก5อสร�าง
ผนังกั้นน้ำเรียงหิน
ดำทางลานน้ำไหล
ทิศตะวันออก บ�าน
หมากยาง ม.16 

เพื่อให�มีน้ำใช�
อย5าง เพียงพอ 

กว�าง 3 
เมตร ยาว 
25 เมตร  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร�อยละ60
ประชาชน
ที่ได�รับ
ประโยชน3 

ปะระชาชนมี
น้ำใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

420 ก5อส�รางถนนคสล.
บ�านหมากยาง ม.
16 สายจากโค�งนา 
นายธีรเดช นนท3
ศิลา ไปหนองครก  

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กว�าง 4 
เมตร ยาว 
165 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

334,560 334,560 334,560 334,560 334,560 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว  

กองช5าง 

421 โครงการก5อสร�าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ�านหนองคู
ใหม5 ม.15 สาย
หนองสร�าง-นา
ใหญ5  

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  

กว�างง 3 
เมตร ยาว 
200 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว  

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

422 โครงการก5อสร�าง
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ�านโนน
ลาน ม.9 สายจาก
คลองส5งน้ำถึงล5อง
ตาตะ 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

กว�าง 3 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
หนา0.14 

1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง 

423 โครงการขยายไหล5
ทางหลวง
หมายเลข (3005) 
บ�านโนนลาน ม.9 
เส�นจากทางอ.บึง
บูรพ3-ตำบลอีเซ  

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว
ท5อ
ระบายน้ำ 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช5าง/
หน5วยงานอื่น 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

424 โครงการขยายไหล5
ทางหลวงจากบ�าน
หมากยาง ม.3กับ
ม.16ไปบ�านเป?าะ 

เพื่อให�
ประชาชนมีถนน
สำหรับการ
คมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว
ขึ้น 

ขยายข�างละ 
1 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว
ท5อ
ระบายน้ำ 

ประชาชนมี
ถนนสำหรับ
การคมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

หน5วยงานอื่น 

425 โครงการวางท5อ
ระบายน้ำพร�อม
ตะแกรงเหล็ก บ�าน
โนนลาน ม.9 จาก
หน�าโรงเรียนไค
ลองอีสานเขียว  

เพื่อปSองกันน้ำ
ท5วมขังภายใน
หมู5บ�าน 

ขนาดท5อ 80 
ซม. ยาว 
1,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว
ท5อ
ระบายน้ำ 

ปSองกันน้ำ
ท5วมขัง
ภายใน
หมู5บ�าน 

กองช5าง 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

426 ขยายเขตไฟฟSาแรง
ต่ำสายหน�า
โรงเรียนบ�านโนน
ลาน ม.9 

เพื่อให�
ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความ
ยาว
ขยาย
เขตฯ 

ประชาชนมี
ไฟฟSาใช�เพื่อ
การเกษตร 

กองช5าง 

รวม จำนวน 426 บาท    -     - 
322,040,560 322,040,560 322,040,560 322,040,560 322,040,560 

      -      - 

  

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูให�มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

 ครูได�รับการ
อบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองอย5าง
ต5อเนื่อง 

5,200 4,000 4,000 4,000 4,000 

  

ครูได�รับการ
พัฒนาให�มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา
ฯ 

2 โครงการ
ส5งเสริมและ
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรมครู
บุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาให�ครูมี
คุณธรรมจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

  

ครูได�รับการ
พัฒนาให�มี 

กองการศึกษา
ฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการ
จัดทำ
แผนพัฒนาฯ 

เพื่อพัฒนาศูนย3
พัฒนาเด็กเล็กให�มี
การวางแผนใน
การปฏิบัติงาน
(PDCA) 

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมีแผนพัฒนา
การศึกษาห�าปP
แผนปฏิบัติการ
ประจำปP
การศึกษาและ
แผนประจำปP
งบประมาณ 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมีแผนพัฒนา
การศึกษาห�าปP
แผนปฏิบัติการ
ประจำปP
การศึกษาและ
แผนประจำปP
งบประมาณ 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการ
จัดทำและ
พัฒนา
หลักสตูร
การศึกษา
ปฐมวัย 

เพื่อพัฒนาครู
ผู�ดูแลเด็กให�มี
ความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

ครูผู�ดูแลเด็กมี
ความรู�ความเข�า
เกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

500 500 500 500 500 

  

ครูผู�ดูแลเด็กได�มี
ความรู�ในการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยอ�างอิง
หลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 

กองการศึกษา
ฯ 

5 โครงการ
สนามเด็กเล็ก
ที่ปลอดภัย 

เพื่อให�ศูนย3พัฒนา
เด็กเล็กมีสนาม
เด็กเล็ก ที่
หลากหลายและ
ปลอดภัยสำหรับ
เด็ก 

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมสีนามเด็ก
เล5นที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับ
เด็ก 

3,000 3,000 3,000 - - 

  

มีสนามเด็กเล5นที่
เหมาะกับเด็กเล5น
ได�อย5างปลอดภัย
ไม5เกิดอันตราย
ต5อเด็ก 

กองการศึกษา
ฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการตรวจ
สุขภาพ
ประจำปP 

บุคลากรได�รับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจำปP 

ครู/ผู�ช5วยครู
ผู�ดูแลเด็กทุกคน 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000   ครูผู�ดูแลเด็กมี
สุขภาพร5างกาย
แข็งแรง มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา
ฯ 

7 โครงการ
อบรมการใช�
หลักสตูร 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลให�กับ
บุคลากรในศูนย3ฯ 

ครู/ผู�ช5วยครู
ผู�ดูแลเด็กทุกคน 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

  

ครูผู�ดูแลเด็กมี
ความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับ
การใช�หลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 
๒๕๖๐ 

กองการศึกษา
ฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการ
ประชุม
ผู�ปกครอง
นักเรียน 

เพื่อชี้แจงนโยบาย
หรือทางการ
ปฏิบัติงานภายใน
ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กให�มีคุณภาพ
ในด�านการจัด
การศึกษา 

ผู�ปกครอง
นักเรียน 

500 500 500 500 500 

  

ผู�ปกครองและ
คณะกรรมการ
ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กเข�าใจ
นโยบายหรือ
ทางการ
ปฏิบัติงานภายใน
ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กให�มีคุณภาพ
ในด�านการจัด
การศึกษา 

กองการศึกษา
ฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการปรับ
ภูมิทัศน3ศูนย3
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให�ศูนย3พัฒนา
เด็กเล็กมี
สภาพแวดล�อมที่
สะอาดปลอดภัย
เอื้อต5อการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนด ี

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมี
สภาพแวดล�อมที่
สะอาดปลอดภัย 

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

  

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมี
สภาพแวดล�อม
ทั้งภายนอกและ
ภายในเอื้อต5อ
การจัดการเรยีน
การสอน 

กองการศึกษา
ฯ 

10 โครงการ
อนุรักษ3ทรัพย3
ยากรและ
สิ่งแวดล�อม 

เพื่อให�ผู�เรียนรู�จัก
อนุรักษ3ทรัพย3ยา
กรและ
สิ่งแวดล�อม 

นักเรียนมสี5วน
ร5วมอนุรักษ3
ทรัพย3ยากรและ
สิ่งแวดล�อม 

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 

  

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมสี5วนร5วม
อนุรักษ3ทรัพย3ยา
กรและ
สิ่งแวดล�อม 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค3 
เปSาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว5าจะ
ได�รับ 

หน5วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการ
อนุรักษ3แยก
ขยะ 

เพื่อฝ_กให�เด็กรู�ถึง
คุณและโทษของ
ขยะบางสิ่ง
บางอย5าง 

นักเรียนมีถังขยะ
ที่มีความสะอาด 
ต5อ
สภาพแวดล�อม 

3,500 3,500 3,500 4,500 4,500 

  

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
สะอาด และ
สภาพแวดล�อม 

กองการศึกษา
ฯ 

12 โครงการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ศูนย3 

เพื่อ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย3ฯ
เข�าใจบทบาท
หน�าที่และการมี
ส5วนร5วมใน
วางแผนพัฒนา
การศึกษาของ
ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็ก 

การพัฒนา
การศึกษาของ
ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็ก  โดยการมี
ส5วนร5วมจาก
คณะกรรมการ
ศูนย3 

500 1,000 1,000 1,000 1,000 

  

จัดประชุมเวที
แลกเปลีย่น
เรียนรู�กับพ5อแม5 
ผู�ปกครองและ
บุคคลที่เกี่ยวข�อง
ในการส5งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ระดับปฐมวัย 

กองการศึกษา
ฯ 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู� 

เพื่อจัดประชุมเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู�
กับพ5อแม5 
ผู�ปกครองและ
บุคคลที่เกี่ยวข�อง
ในการส5งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ระดับปฐมวัย 

พ5อแม5 ผู�ปกครอง
และบุคคลที่
เกี่ยวข�อง มี
ความรู�ความ
เข�าใจในการ
ส5งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ระดับปฐมวัย 

1000 1,500 1,500 1,500 1,500 

  

จัดประชุมเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู�
กับพ5อแม5 ผู�ปกครอง
และบุคคลที่
เกี่ยวข�องในการ
ส5งเสริมพัฒนาการ
เด็กระดับปฐมวัย 

กองการศึกษาฯ 

14 โครงการเยี่ยม
บ�านสาน
สัมพันธ3 

เพื่อส5งเสริมและ
พัฒนาเด็กโดยรู�
ข�อมูลจาก
ผู�ปกครองโดยการ
เยี่ยมบ�านสานเด็ก 

ครูและผู�ปกครอง
ทราบปXญหาของ
เด็กในศูนย3
พัฒนาเด็กเล็กทุก
คน 

800 1,000 1,000 1,000 1,000 

  

ครูแก�ปXญหาต5างๆได�
โดยได�รับความ
ร5วมมือจาก
ผู�ปกครอง 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการคลี
นนิ่งเดย3 (ทำ
ความสะอาด) 

เพื่อจัดกิจกรรม
การพัฒนาทำ
ความสะอาด
ร5วมกันระหว5าง  
พ5อแม5 
ผู�ปกครองและ
ชุมชน 

ผู�ปกครอง
นักเรียน 

1,000 1,000 1,000 2,000 2,000   พ5อแม5  
ผู�ปกครองและ
ชุมชนมีส5วน
ร5วมในการดูแล
พัฒนาศูนย3
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักเรียนและ
ประชุม
ผู�ปกครอง 

เพื่อส5งเสริมการ
ดำเนินงานของ
ศูนย3ฯ 
การปฏิบัติงาน
และการจัดการ
เรียนการสอน 

การจัดกิจกรรม
การเรยีนการ
สอน ผู�ปกครอง 
ครอบครัว 
ชุมชน มีส5วน
ร5วมในการจัด
การศึกษา 

300 2,800 2,800 1,800 1,800   ผู�ปกครอง 
ครอบครัว 
ชุมชน มีส5วน
การจัดกิจกรรม
การเรยีนการ
สอน ร5วมกันใน
การจัด
การศึกษา 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการ
ประชาสมัพันธ3
ศูนย3พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อเผยแพร5
ข5าวสารการ
ดำเนินงานของ
ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กให�
คณะกรรมการ
ผู�ปกครองและ
ชุมชนได�รับทราบ
อย5างทั่วถึง 

มีการเผยแพร5
ข5าวสารเรื่องราว
เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของ
ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กให�
คณะกรรมการ
ผู�ปกครองและ
ชุมชนได�รับทราบ
อย5างทั่วถึง 

300 800 800 800 800   คณะกรรมการ
ผู�ปกครองและ
ชุมชนได�รับ
ทราบถึงการ
ดำเนินงานศูนย3
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา
ฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการ
ส5งเสริมระบบ
การ
บริหารงาน
และพัฒนา
องค3อย5างเปBน
ระบบ 

เพื่อให�ศูนย3
พัฒนาเด็กเล็กมี
การจัดโครงสร�าง
การบริหารให�เกิด
ประสิทธิภาพ
อย5างสูงในการ
พัฒนาผู�เรียน 

จัดทำโครงสร�าง
และระบบการ
บริหารงานโดย
ขอความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- 500 500 500 500 

  

สถานศึกษาเปBนที่
ยอมรับของชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

 
19 โครงการ

ระบบดูแล
ความ
ช5วยเหลือ 

เพื่อเก็บรวบรวม
ข�อมูลของเด็กที่
ต�องการความ
ช5วยเหลือ 

ได�ช5วยเหลือเด็ก
ด�อยโอกาส
ภายในศูนย3
พัฒนาเด็กเล็ก 

800 1,000 1,000 1,000 1,000 

  

ได�ช5วยเหลือเด็กที่
ต�องการความ
ช5วยเหลือ 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

20 โครงการ
ส5งเสริมการ
จัด
ประสบการณ3
การเรยีนรู�ที่
เน�นผู�เรียน
เปBนสำคัญ 

 เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสามารถ
เรียนรู�ผ5าน
กระบวนการ
สำรวจ สังเกต 
ทดลอง ลงมือ
ปฏิบัติจริง 

เด็กปฐมวัย
สามารถเรียนรู�
ผ5าน
กระบวนการ
สำรวจ สังเกต 
ทดลอง ลงมือ
ปฏิบัติจริง 

4,800 5,300 5,300 5,300 5,300 

  

เด็กปฐมวัย
สามารถเรียนรู�
ผ5าน
กระบวนการ
สำรวจ สังเกต 
ทดลอง ลงมือ
ปฏิบัติจริง 

กองการศึกษา
ฯ 

21 โครงการ
คณิตศาสตร3
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อพัฒนาผู�เรียน
ให�มีความรู�
เกี่ยวกับทักษะ
การคิดคำนวณ 

เด็กได�เรยีนรู�
เกี่ยวกับทักษะ
จำนวนและ
ขบวนการคิด
การคำนวณ 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

  

เด็กได�เรยีนรู�
เกี่ยวกับทักษะ
จำนวนและ
ขบวนการคิด
การคำนวณ 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

22 โครงการ
ภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อส5งเสริม
พัฒนาการทาง
ภาษาอังกฤษ
ให�กับผู�เรยีน 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทาง
ภาษาอังกฤษ 

1,500 2,500 2,500 2,500 2,500   เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทาง
ภาษาอังกฤษ 

กองการศึกษา
ฯ 

 
23 โครงการจัด

การศึกษาโดย
ใช�ศูนย3พัฒนา
เด็กเปBนฐาน 

เพื่อให�ศูนย3พัฒนา
เด็กเล็กมีการ
บริหารจัดการ
อย5างเปBนระบบมี
การประเมินการ
ปฏิบัติงานที่ได�รับ
มอบหมายและ
รายงาน
ผู�บังคับบัญชา
ทราบ 

มีจัดการศึกษา
โดยใช�ศูนย3
พัฒนาเด็กเปBน
ฐาน 

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300   ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมีการมอบ
อำนาจในการ
ตัดสินใจตาม
ภาระงานที่ได�รับ
มอบหมาย 

กองการศึกษา
ฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

24 โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย3
พัฒนาเด็กเล็ก
ตามกฎกระทรวง
ว5าด�วยระบบ
หลักเกณฑ3และ
วิธีประกัน
คุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 
2563 

ศูนย3ฯได�รับการ
ประเมินภายใน
อย5างน�อยปP
การศึกษาละ ๑ 
ครั้ง 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

  

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมีพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ของศูนย3พัฒนา
เด็กเล็กตาม
กฎกระทรวงว5า
ด�วยระบบ
หลักเกณฑ3และ
วิธีประกัน
คุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

25 โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายนอก 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายนอกของศูนย3
พัฒนาเด็กเล็ก
ตามกฎกระทรวง
ว5าด�วยระบบ
หลักเกณฑ3และ
วิธีประกัน
คุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

ศูนย3ฯได�รับการ
ประเมิน
ภายนอกทุก ๕/ 
๑ ครั้ง 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000   ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมีพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายนอกของศูนย3
พัฒนาเด็กเล็ก
ตามกฎกระทรวง
ว5าด�วยระบบ
หลักเกณฑ3และวิธี
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

กองการศึกษา
ฯ 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค3 
เปSาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว5าจะ
ได�รับ 

หน5วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

26 โครงการจัด
ประสบการณ3
การเรยีนรู�
สาระที่ควร
เรียนรู�
เรื่องราว
เกี่ยวกับตัว
เด็ก 

๑.เพื่อให�ผู�เรียนมี
ความรู�เกี่ยวกับชื่อ 
นามสกุล รูปร5าง
หน�าตา รู�จักอวัยวะ
ต5างๆ ๒.ผู�เรยีน
สามารถแสดงความ
คิดเห็น ความรู�สึก
และแสดงมารยาทที่
ดีได� 
๓.ผู�เรียนมี
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด�าน 

ศูนย3พัฒนา
เด็กเล็กจัด
ประสบการณ3
สาระที่ควร
เรียนรู�
เรื่องราว
เกี่ยวกับตัว
เด็ก จำนวน 
๑๓ หน5วย
การจัดการ
เรียนรู� 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000   ผู�เรยีนมีความรู�
ความเข�าใจ
เรื่องราว
เกี่ยวกับตัวเด็ก 
และมี
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด�าน 

กองการศึกษา
ฯ 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

27 โครงการจัด
ประสบการณ3
การเรยีนรู�
สาระที่ควร
เรียนรู�
เรื่องราว
เกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่
แวดล�อม 

๑.เพื่อให�ผู�เรียนมี
ความรู�เกี่ยวกับ
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัว 
สถานศึกษา 
ชุมชน รวมทั้ง
บุคคลต5างๆ ๒.
ผู�เรยีนมีปฎิ
สัมพันธ3ครอบครัว 
สถานศึกษา 
ชุมชน รวมทั้ง
บุคคลต5างๆใน
ชีวิตประจำวัน 

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กจัด
ประสบการณ3
การเรยีนรู�สาระ
ที่ควรเรียนรู�
เรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและ
สถานที่แวดล�อม
จำนวน  ๘ 
หน5วยการเรียนรู� 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

  

ผู�เรยีนมีความรู�
ความเข�าใจ
เรื่องราว
เกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่
แวดล�อม
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด�าน 

กองการศึกษา
ฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

28 โครงการจัด
ประสบการณ3
การเรยีนรู�
สาระที่ควร
เรียนรู�เรื่องราว
เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ
รอบตัว 

๑.เพื่อให�ผู�เรียนได�
เรียนรู�เกี่ยวกับ 
สิ่งมีชีวิต 
สิ่งไม5มีชีวิต 
รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลกที่แวดล�อม
ตามธรรมชาติ เช5น
ฤดูกาล กลางวัน 
กลางคืน  ๒.
ผู�เรยีนมี
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด�าน 

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กจัด
ประสบการณ3การ
เรียนรู�สาระที่ควร
เรียนรู�เรื่องราว
เกี่ยวกับธรรมชาติ
รอบตัว จำนวน  
๑๒ หน5วยการ
เรียนรู� 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000   ผู�เรยีนมีความรู�
ความเข�าใจ
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ธรรมชาตริอบตัว 
และมีพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด�าน 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

29 โครงการจัด
ประสบการณ3
การเรยีนรู�
สาระที่ควร
เรียนรู�สิ่งต5างๆ
รอบตัวเด็ก 

๑.เพื่อให�ผู�เรียน
ได�เรียนรู�เกี่ยวกับ 
สิ่งมีชีวิต 
สิ่งไม5มีชีวิต 
รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลกที่แวดล�อม
ตามธรรมชาติ 
เช5นฤดูกาล 
กลางวัน กลางคืน 
๒.ผู�เรียนมี
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด�าน 

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กจัด
ประสบการณ3
การเรยีนรู�สาระ
ที่ควรเรียนรู�สิ่ง
ต5างๆรอบตัวเด็ก 
จำนวน  ๗ 
หน5วยการเรียนรู� 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000   ผู�เรยีนมีความรู�
ความเข�าใจ
เรื่องราวสิ่ง
ต5างๆรอบตัว
เด็ก 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

30 โครงการจัด
ประสบการณ3
การเรยีนรู�
สาระที่ควร
เรียนรู�วัน
สำคัญ 

๑.เพื่อให�ผู�เรียนมี
ความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับวันสำคัญ
ของชาติ ๒.เพื่อให�
ผู�เรยีนมีความรู�
ความเข�าใจ
เกี่ยวกับวันสำคัญ
ของศาสนา และ
วันสำคัญทาง
ศาสนาได� ๓.
ผู�เรยีนมี
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด�าน 

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กจัด
ประสบการณ3การ
เรียนรู�สาระที่ควร
เรียนรู�วันสำคัญ
จำนวน  ๑๒ 
หน5วยการเรียนรู� 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000   ผู�เรยีนมีความรู�
ความเข�าใจ
เกี่ยวกับวัน
สำคัญทางชาติ 
และวันสำคัญ
ทางศาสนา และ
มีพัฒนาการทั้ง 
๔ ด�าน 

กองการศึกษา
ฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

  

  ๔.เพื่อให�
ผู�เรยีนสามารถ
ปฎิบัติตนใน
วันสำคัญทาง
ชาติและวัน
สำคัญทาง
ศาสนาได�                   

31 โครงการ
ส5งเสริมการ
เรียนสู5
อาเซียน 

เพื่อเตรียม
ความพร�อม
ของผู�เรียนใน
การเรยีนรู�
กลุ5มประเทศ
อาเซียน 

เด็กปฐมวัยมี
ความรู�เกี่ยวกับ
กลุ5มประเทศ
อาเซียน 

500 1,000 1,000 1,000 1,000 

  

เด็กปฐมวัยมี
ความรู�เกี่ยวกับ
กลุ5มประเทศ
อาเซียน 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

32 โครงการ
วิทยาศาสตร3
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมีความรู�
เกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร3 

เด็กปฐมวัยมี
ความรู�เกี่ยวกับ
การทดลองการ
ทางวิทยาศาสตร3 

3,500 2,000 2,500 2,000 2,000 

  

เด็กปฐมวัยมี
ความรู�เกี่ยวกับ
ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร3 

กองการศึกษาฯ 

 
33 โครงการวัน

อาสาฬบูชา/
เข�าพรรษา 

๑.เพื่อจัดกิจกรรม
ปลูกฝXงให�ผู�เรียนได�
เรียนรู�ถึงวัฒนธรรม
และความสำคัญ
ทาง
พระพุทธศาสนาใน
การปฏิบัตตินที่ดี  

จัดกิจกรรมพา
เด็กทำบุญที่วัด 

2,100 1,800 1,800 800 800 

  

เด็กปฐมวัยได�
เรียนรู�วันถึง
วัฒนธรรมและ
ความสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
ในการปฏิบัตตินที่
ดี 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

34 โครงการวันวิ
สาขบูชา 

เพื่อจัดกิจกรรม
ปลูกฝXงให�ผู�เรียน
ได�เรียนรู�ถึง
วัฒนธรรมและ
ความสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
ในการปฏิบัตตินที่
ดี 

จัดกิจกรรมพา
เด็กทำบุญที่วัด 

1,300 1,300 1,300 800 800 

  

เด็กปฐมวัยได�
เรียนรู�วันถึง
วัฒนธรรมและ
ความสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
ในการปฏิบัตติน
ที่ดี 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 



258 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

35 โครงการวัน
ไหว�คร ู

เพื่อสืบทอด
ประเพณีทาง
การศึกษาและให�
ผู�เรยีนได�
แสดงออกถึง
ความเคารพ
กตัญZูต5อครูผู�สั่ง
สอน 

กิจกรรมวันไหว�
ครูจัดขึ้นปPละ ๑ 
ครั้ง 

1,800 1,800 1,800 1,300 1,300 

  

เด็กได�
แสดงออกถึง
ความ 
กตัญZูกตเวที
กับครูที่ได�อบรม
สั่งสอนมาให�มี
ความรู�ความ
สมารถในการ
ปฏิบัติตนเปBน
แบบอย5างที่ดี 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

36 โครงการวัน
มาฆบูชา 

และความสำคัญ
ทาง
พระพุทธศาสนา
ในการปฏิบัตตินที่
ดีเพื่อจัดกิจกรรม
ปลูกฝXงให�ผู�เรียน
ได�เรียนรู�ถึง
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมพา
เด็กทำบุญที่วัด 

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300   เด็กปฐมวัยได�
เรียนรู�วันถึง
วัฒนธรรมและ
ความสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
ในการปฏิบัตติน
ที่ดี 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



260 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

3
7 

โครงการเด็กดี
มีรางวัล 

เพื่อเปBนการสร�าง
ขวัญและกำลังใจ
ให�กับผู�เรยีนใน
การจัดกิจกรรม 

เด็กได�รับแรง
เสรมิในการ
เรียนรู�เปBนการ
สร�างขวัญและ
กำลังใจให�กับ
ผู�เรยีนในการจัด
กิจกรรม 

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 

  

เด็กควรได�รับ
แรงเสริมคำ
ชมเชยเมื่อเด็ก
ทำได�เปBนการ
สร�างขวญัและ
กำลังใจให�กับ
ผู�เรียนในการจัด
กิจกรรม 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

38 โครงการ
มารยาท 

 เพื่อจัดกิจกรรม
ปลูกฝXงให�ผู�เรียนมี
มารยาท สมัมา
คารวะ อ5อนน�อม
ถ5อมตน  สามารถ
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

เด็กปฐมวัยมี
มารยาทในการ
ไหว�และสามารถ
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000   เด็กปฐมวัยมี
มารยาทในการ
ไหว�และสามารถ
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

39 โครงการออม เพื่อส5งเสริมให�
ผู�เรยีนรู�จัก
ประหยัดอดออม
เปBนการดำเนิน
ชีวิตอย5าง
พอเพียงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรู�จัก
คุณค5าของเงิน 

เด็กปฐมวัยรู�จัก
ประหยัดอดออม 
รู�จักการใช�จ5าย
อย5างประหยัด 

2,300 2,000 2,000 1,000 1,000   เด็กปฐมวัยรู�จัก
ประหยัดอดออม 
รู�จกการใช�จ5าย
อย5างประหยัด 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

40 โครงการ
ส5งเสริม
ประชาธิปไตย
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อส5งเสริมให�
ผู�เรยีนปฏิบัตติน
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย3
ทรงเปBนประมุข 

เด็กปฐมวัย
ปฏิบัติตนตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย3
ทรงเปBนประมุข 

1,300 1,000 1,500 1,500 1,500 

  

เด็กปฐมวัย
ปฏิบัติตนตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย3
ทรงเปBนประมุข 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



264 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

41 .โครงการกีฬา
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อให�ส5งเสรมิให�
เด็กมีพัฒนาการ
ทั้ง  ๔  ด�าน  
และปลูกฝXงให�
เด็กมีความ
สามัคคี  มี
คุณธรรม
จริยธรรมมีน้ำใจ
เปBนนักกีฬา รู�แพ� 
รู�ชนะ รู�อภัย 

เด็กมีพัฒนาการ
ทั้ง  ๔  ด�าน 
และปลูกฝXงให�
เด็กมีความ
สามัคคี  มี
คุณธรรม
จริยธรรม มี
น้ำใจเปBน
นักกีฬา รู�แพ� รู�
ชนะ รู�อภัย 

2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 

  

เด็กเกิดการ
เรียนรู�ผ5านการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
และเด็กได�ลง
มือปฏิบัติด�วย
ตนเอง 

กองการศึกษา
ฯ 

 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

42 โครงการวันปP
ใหม5 

เพื่อส5งเสริมให�
ผู�เรยีนเห็น
ความสำคัญของ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท�องถิ่น
ที่สืบทอดกันนาน
มา 

เด็กได�เรยีนรู�ถึง
ความสำคัญของ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท�องถิ่น
ที่สืบทอดกัน
นานมา 

800 800 800 800 800 

  

เด็กได�เห็น
ความสำคัญของ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท�องถิ่น
ที่สืบทอดกัน
นานมาตั้งแต5
อดีตจนถึง
ปXจจุบัน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

43 โครงการวัน
พ5อแห5งชาติ 

๑.๑เพื่อจัด
กิจกรรมปลูกฝXง
ให�ผู�เรียนเห็น
ความมีความ
กตัญZูกตเวทีต5อ
บุพการีที่ได�เลี้ยง
ดูอุ�มชูมาตลอด 

เด็กได�ถือวันนี้เปBนวัน
สำคัญอีกวันหนึ่งได�
เด็กกราบไหว�พ5อและ
ให�สิ่งของกับคุณพ5อ
พร�อมบอกรักพ5อที่สุด 

800 800 800 800 800   เด็กได�แสดงความ
กตัญZูต5อพ5อผู�ให�
กำเนิดและเลี้ยงดูมา
จนเติบใหญ5 

กองการศึกษาฯ 

44 โครงการวัน
แม5แห5งชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรม
ให�เด็กแสดงความ
รักต5อแม5 และมี
ความกตัญZูต5อ
แม5ผู�เลี้ยงด ู

จัดกิจกรรมให�เด็ก
แสดงความรักต5อแม5 
และมีความกตญัZูต5อ
แม5ผู�เลี้ยงดูโดยใช�
ดอกมะลิในการกราบ
ไหว�แม5และบอกรัก
แม5 

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300   เด็กแสดงออกถึง
ความรักที่มีต5อแม5
ผู�ให�กำเนิด 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

45 โครงการวันเด็ก
แห5งชาติ 

เพื่อส5งเสริมให�ได�มี
โอกาสแสดงซึ่ง
ความสมารถของ
ตนเอง เด็กกล�าคิด 
กล�าแสดงออก  

เพื่อจัดกิจกรรม
ต5างๆให�เด็กได�
แสดงออกซึ่ง
ความสามารถของ
แต5ละคนและมอบ
รางวัลให�กับเด็ก 

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800   เด็กได�แสดงออก
ซึ่งความสามารถ
ของแต5ละคนอย5าง
สนุกสนาน 

กองการศึกษาฯ 

 
46 โครงการวัน

สงกรานต3 
๑.๑เพื่อปลูกฝXงจิต
ใต�สำนึกการ
อนุรักษ3 วัฒนธรรม 
ประเพณีท�องถิ่นที่
สืบทอดกันมา
ยาวนาน 

ครูจัดกิจกรรมให�
เด็กเกิดการเรียนรู�
พาเด็กสรงน้ำพระ
และผู�ปกครองที่
เข�าร5วมกิจกรรม 

800 800 800 800 800   ปลูกฝXงให�ผู�เรียน
เห็นความสำคัญ
ของประเพณี
ท�องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

47 โครงการรักการ
อ5าน 

เพื่อฝ_กทักษะให�
เด็กเกิด
กระบวนการอ5าน
ในการคิด อ5าน  
เขียน   

เด็กปฐมวัยมี
ความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับ
การคิด  อ5าน  
เขียน   

5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 

  

เด็กปฐมวัยมี
ความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการคิด  
อ5าน  เขียน   

กองการศึกษา
ฯ 

 
48 โครงการ

ส5งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม
และประเพณี
ท�องถิ่น 

เพื่อจัดกิจกรรม
ปลูกฝXงให�เด็ก
ปฐมวัยเห็น
ความสำคัญของ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท�องถิ่น
ของไทย 

เด็กปฐมวัยเห็น
ความสำคัญของ
ประเพณี
ท�องถิ่น 

300 300 300 300 300 

  

เด็กปฐมวัยเห็น
ความสำคัญของ
ประเพณี
ท�องถิ่น 

กองการศึกษา
ฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

49 โครงการวัน
ลอยกระทง 

เพื่อจัดกิจกรรม
ปลูกฝXงให�เด็ก
ปฐมวัยเห็น
ความสำคัญของ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท�องถิ่น
ของไทย 

เด็กปฐมวัยเห็น
ความสำคัญของ
ประเพณีท�องถิ่น 

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 

  

เด็กปฐมวัยเห็น
ความสำคัญของ
ประเพณีท�องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

50 โครงการ
อาหาร
กลางวัน 

เพื่อให�เด็กได�รับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 
ครบหลัก ๕ หมู5
และเพียงพอต5อ
ร5างกาย 

เด็กในศูนย3ฯ
ได�รับอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการมี
น้ำหนักส5วนสูง
ตามเกณฑ3
เหมาะสมตามวัย 

312,900 319,600 319,600 319,600 319,600 

  

เด็กในศูนย3ฯ
ได�รับอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการมี
น้ำหนักส5วนสูง
ตามเกณฑ3
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

51 โครงการ
ส5งเสริมสุขภาพ
ผู�เรยีน 

เพื่อพัฒนาผู�เรียน
ให�มีความรู�ทักษะ
เบื้องต�นในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

เด็กปฐมวัยให�มี
ความรู�ทักษะ
เบื้องต�นในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

9,000 2,300 2,300 7,300 7,300 

  

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย3ฯได�รับ
อาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการมี
น้ำหนักส5วนสูง
ตามเกณฑ3
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

52 โครงการเฝSา
ระวังปSองกัน
ควบคุมโรค
ระบาดและภัย
สุขภาพของ
เด็กปฐมวัย 

๑.๑.เพื่อลดอัตรา
การปGวยของเด็ก
ศูนย3ฯจึงมีการ
ปSองกันและ
ควบคุมการแพร5
ระบาดของโรค
ต5างๆอย5าง
ปลอดภัย 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยจากโรค
ระบาดมีสุขภาพ
ร5างกายแข็งแรง 

500 500 1,000 1,000 1,000 

  

เด็กปฐมวัยมี
ความปลอดภัย
จากโรคระบาดมี
สุขภาพร5างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

53 โครงการ
ส5งเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัย 
ปลอดภัยจาก
โรค 

เพื่อให�ผู�เรียนมี
ความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับสุขนิสยัที่ดี
สำหรับเด็กปฐมวัย
ปลอดภัยจากโรค 

เรียนมสีุขนิสยัที่ดี
ปลอดภัยจากโรค 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

  

เรียนมสีุขนิสยัที่ดี
ปลอดภัยจากโรค 

กองการศึกษาฯ 

54 โครงการ
โครงงาน 

๑. เพื่อให�เด็กมี
ความรู�และเข�าใจ
เกี่ยวกับการ
ทดลอง  สาธิต  
ปฏิบัต ิ

นักเรียนมีความรู�
ความเข�าใจ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติทดลอง  
สาธิต   

500 1,000 1,000 1,000 1,000 

  

นักเรียนมีความรู�
ความเข�าใจ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติทดลอง  
สาธิต   

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

แบบ ผ.02 



273 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

55 โครงการปSองกัน
และควบคุม
ไข�เลือดออก 

๑. เพื่อลดอัตราการ
ปGวยโรค
ไข�เลือดออกของเด็ก
ในศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็ก 

มีการทำลายแหล5ง
เพาะพันธ3ยุงลาย
โดยไม5ให�มีน้ำขังใน
อ5างปyดฝามดิชิด 

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300   นักเรียนมีความรู�
ความเข�าใจ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองนอนต�อง
กางมุ�ง 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

56 โครงการหนู
น�อยฟXนสวย 

เพื่อให�เด็กมี
สุขภาพช5องปากที่
ดีปราศจากโรคฟXน
ผ ุ

เด็กปฐมวัยได�
แปรงฟXนทุกๆวัน
หลังรับประทาน
อาหารและก5อน
นอนทุกวัน 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

  

เด็กปฐมวัยมี
ความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัตตินใน
การดูแลช5องปาก
และฟXนที่ถูกวิธี 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

57 โครงการ
ส5งเสริม
พัฒนาการเด็ก
และเสรมิสร�าง
สุขอนามัยเด็ก 

เพื่อส5งเสริมให�เด็ก
มีพัฒนา
เจริญเติบโตตามวัย
และลดภาวะทุพ
โภชนาการ 

เด็กได�รับการชั่ง
น้ำหนัก-วัดส5วนสูง
ทุกๆ๓ เดือน 

6,000 9,400 9,400 12,500 12,500   เด็กมีร5างกาย
แข็งแรงเติบโต
ตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

 
58 โครงการผลติ

สื่อการเรียน
การสอนสอน 

 เพื่อให�ศูนย3ฯมีสื่อ
การเรยีนการสอน
ที่หลากหลายเอื้อ
ต5อการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ3
ในการจัดทำสื่อ
การเรยีนการสอน
ที่หลากหลายใน
การจัด
ประสบการณ3 

3,500 6,500 6,500 6,500 6,500 

  

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมสีื่อการเรียน
การสอนที่
หลากหลาย 

กองการศึกษาฯ  

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

59 โครงการผลติ
สื่อและ
นวัตกรรม 

 เพื่อให�ศูนย3ฯมีสื่อ
และนวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่
หลากหลายเอื้อต5อ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก
มีสื่อและนวัตกรรม
การเรยีนการสอน
ที่หลากหลาย 

2000 3,000 3,000 3,000 3,000 

  

ศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก
มีสื่อและนวัตกรรม
การเรยีนการสอน
ที่หลากหลาย 

กองการศึกษาฯ 

60 โครงการเด็ก
ปฐมวัยใส5ใจภมูิ
ปXญญาท�องถิ่น 

เพื่อให�เด็กมีแหล5ง
เรียนรู�และภูมิ
ปXญญาท�องถิ่นใน
การจัดการเรยีนการ
สอน 

จัดกิจกรรมสำรวจ
แหล5งเรียนรู�ภายใน
และภายนอก
ห�องเรียน 

- 300 300 300 300 

  

ศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก
มีภูมิปXญญา
ท�องถิ่นในการ
จัดการเรียนการ
สอนเรียนรู�ภายใน
และภายนอก
ห�องเรียน 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

61 โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน3 

เพื่อให�ศูนย3ฯมี
ความร5มรื่นสะอาด 
ปลอดภัย สวยงาม 
สามารถเปBนแหล5งรู�
เพื่อส5งเสริม
พัฒนาการเด็ก  

ร�อยละ ๘๐ ของ
ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กเปBนแหล5ง
เรียนรู� 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

  

ศูนย3ฯมีความร5ม
รื่นสะอาด 
ปลอดภัย สวยงาม 
สามารถเปBนแหล5ง
รู�เพื่อส5งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

62 โครงการจัดหา
วัสดุครภุัณฑ3
สำนักงาน 

เพื่อให�ศูนย3พัฒนา
เด็กเล็กมี
งบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ3 
และใช�กับกิจการที่
เกี่ยวเนื่องกับ
สถานศึกษา 

มีงบประมาณเกี่ยว
จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ3 
และใช�กับกิจการที่
เกี่ยวเนื่องกับ
สถานศึกษา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

  

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมีงบประมาณ
ในการจัดซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ3 และใช�
กับกิจการที่
เกี่ยวเนื่องกับ
สถานศึกษา 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

63 1. .โครงการ
แหล5งเรียนรู�
และภมูิปXญญา
ท�องถิ่น 

เพื่อให�ผู�เรียนมีปฎิ
สัมพันธ3กับบุคคล
และสิ่งแวดล�อม
เรียนรู�จาก
ประสบการณ3ตรง
โดยผ5านประสาท
สัมผสัทั้งห�า 

ผู�มีเรียนได�เรียนรู�
จากภูมมิปXญญา
ท�องถิ่นและ
สถานที่แวดล�อม 

900 900 900 900 900 

  

ผู�เรยีนมีปฎิ
สัมพันธ3กับบุคคล
และสิ่งแวดล�อม
เรียนรู�จาก
ประสบการณ3ตรง
โดยผ5านประสาท
สัมผสัทั้งห�า 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

64 โครงการสนาม
เด็กเล5น
ปลอดภัย 

เพื่อปรับปรุง
ซ5อมแซมสนามเด็ก
เล5นศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมสีนามเด็กเล5น
มีความปลอดภัย
พร�อมเครื่องเล5น
ส5งเสริมพัฒนาการ
ที่ดีมีคุณภาพ 

ศูนย3เด็กเล็ก 4 
แห5ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

  

สนามเด็กเล5นศูนย3
พัฒนาเด็กเล็กมี
เครื่องสนาม
เหมาะสมกับวัย
เด็กมีความ
ปลอดภัยและ
เพียงพอกับเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

65 โครงการ
ซ5อมแซมประตู
ศูนย3ฯ 

เพื่อปรับปรุง
ซ5อมแซมประตูศูนย3
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความมั่นคง
ปลอดภัยใช�งานได� 

ประตู ๔ บาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

  

ประตูศูนย3พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
มั่นคงปลอดภยัใช�
งานได� 

กองการศึกษาฯ 

66 โครงการ
ซ5อมแซม
หน�าต5างศูนย3ฯ 

เพื่อปรับปรุง
ซ5อมแซมหน�าต5าง
ศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก
มีความมั่นคง
ปลอดภัยใช�งานได� 

หน�าต5าง ๖ ช5อง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

  

หน�าต5างศูนย3
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความมั่นคง
ปลอดภัยใช�งานได� 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

67 โครงการติด
มุ�งลวด 
ห�องครัว 

เพื่อให�ศูนย3พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สะอาดปลอดภัย
จากสัตว3ที่เปBน
พาหะนำโรค 

หลังกว�าง ๑๐ x 
๑๒ เมตร 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

  

หลังคาศูนย3
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความมั่นคง
ปลอดภัยใช�งาน
ได� 

กองการศึกษา
ฯ 

68 โครงการ
ปรับปรุง
ห�องเรียนให�
เปBนสัดส5วน 

เพื่อให�ศูนย3พัฒนา
เด็กเล็กมีห�องเปBน
สัดส5วนสามารถ
จัดกิจกรรมแยก
ตามช5วงอายุ 

จำนวนห�องเรียน 
๓ ห�อง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

  

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กแยกห�องเปBน
สัดส5วนสามารถ
จัดกิจกรรมแยก
ตามช5วงอายุ 

กองการศึกษา
ฯ 

 

แบบ ผ.02 



283 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

69 โครงการ
ซ5อมแซมคลัง
คาศูนย3พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุ
ซ5อมแซมหลังคา
ศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก
มีความมั่นคง
ปลอดภัยใช�งานได� 

หลังคา ขนาด ๓ ×
๕ เมตร 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

  

ศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก
มีหลังคาที่แข็งแรง
ปลอดภัยสำหรับ
เด็ก 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

70 โครงการจัดหา
วัสดุครภุัณฑ3
เพื่อสนับสนุน
การจัด
ประสบการณ3
การเรยีนรู� 

เพื่อให�ศูนย3ฯ มีสื่อ
การเรยีนการสอนที่
หลากหลายและ
ส5งเสริมพัฒนาการ
เด็กในการจัด
ประสบการณ3การ
เรียนรู� ให�
เหมาะสมกับวัยเด็ก 
ให�มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น        

ศูนย3ฯ มีสื่อการ
เรียนการสอนที่
หลากหลายและ
ส5งเสริมพัฒนาการ
เด็กในการจัด
ประสบการณ3การ
เรียนรู� ให�
เหมาะสมกับวัย
เด็ก ให�มี
ประสิทธิภาพ        

300 2,000 2,000 2,000 2,000 

  

เด็กได�เรยีนรู�ผ5าน
สื่อการการเรียน
การสอนที่
หลากหลาย 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

71 โครงการ
จัดหาหนังสือ
เรียนสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

 การบริหาร
งบประมาณซึ่งได�
จัดสรรเงิน
สนับสนุน
ค5าใช�จ5ายในการ
จัดการศึกษา
สำหรับศูนย3
พัฒนาเด็กฯ -ค5า
หนังสือเรียน 

การบริหาร
งบประมาณซึ่งได�
จัดสรรเงิน
สนับสนุน
ค5าใช�จ5ายในการ
จัดการศึกษา
สำหรับศูนย3
พัฒนาเด็กฯ -ค5า
หนังสือเรียน 

5,400 4,600 5,600 6,000 6,000 

  

ผู�เรยีนได�รับ
งบประมาณ
สนับสนุนเปBนค5า
หนังสือเรียน ปP
ละ 1 ครั้ง 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

72 โครงการ
จัดหาอุปกรณ3
การเรยีน
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

การบริหาร
งบประมาณซึ่งได�
จัดสรรเงิน
สนับสนุน
ค5าใช�จ5ายในการ
จัดการศึกษา
สำหรับศูนย3
พัฒนาเด็กฯ -ค5า
อุปกรณ3การเรียน 

การบริหาร
งบประมาณซึ่งได�
จัดสรรเงิน
สนับสนุน
ค5าใช�จ5ายในการ
จัดการศึกษา
สำหรับศูนย3
พัฒนาเด็กฯ -ค5า
อุปกรณ3การเรียน 

5,600 6,600 6,000 6,000 4,600   ผู�เรยีนได�รับ
งบประมาณ
สนับสนุนเปBนค5า
อุปกรณ3การเรียน 
ปPละ ๑ ครั้ง 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

73 โครงการ
จัดหา
เครื่องแบบ
นักเรียน
สำหรับเด็ก
นักเรียน 

การบริหาร
งบประมาณซึ่งได�
จัดสรรเงิน
สนับสนุน
ค5าใช�จ5ายในการ
จัดการศึกษา
สำหรับศูนย3
พัฒนาเด็กฯ -ค5า
เครื่องแบบ
นักเรียน 

การบริหาร
งบประมาณซึ่ง
ได�จัดสรรเงิน
สนับสนุน
ค5าใช�จ5ายในการ
จัดการศึกษา
สำหรับศูนย3
พัฒนาเด็กฯ -ค5า
เครื่องแบบ
นักเรียน 

7,500 9,300 8,400 9,000 9,000   ผู�เรยีนได�รับ
งบประมาณ
สนับสนุนเปBนค5า
เครื่องแบบ
นักเรียน ปPละ ๑ 
ครั้ง 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

74 โครงการจัด
กิจกรรม
พัฒนาผู�เรียน
สำหรับเด็ก
อายุ 3-5 ปP 
(ค5าใช�จ5ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ค5าใช�ในการ
จัดการศึกษา
สำหรับศูนย3
พัฒนาเด็กเล็ก 
(อายุ 3-5 ปP)) 

เพื่อจ5าย ค5า
กิจกรรมพัฒนา
ผู�เรยีนคนละ 430 
บาท/ปP  

ผู�เรยีนจำนวน 7 
คน 

3,010 5,590 4,300 4,300 4,300 

  

ผู�เรยีน 3-5 ปP 
ร5วมกิจกรรม
พัฒนาผู�เรียน
เพื่อส5งเสริม

พัฒนาการทั้ง 4 
ด�าน 

กองการศึกษาฯ 

 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

75  โครงการทันต
เพื่อสุขภาพฟXน
ของเด็ก 

1. เพื่อให�เด็ก
นักเรียนเห็นคุณค5า
ของการมีสุขภาพ
ปากและฟXนที่ดี 2. 
จัดกิจกรรมแปรง
ฟXนหลังอาหาร
กลางวันทุกวัน 3. 
เชิญทันตแพทย3มา
ให�ความรู�พร�อม
สาธิตวิธีการแปรง
ฟXนอย5างถูกวิธี 

เด็กศูนย3พัฒนา
เด็กเล็ก 

3,300 1,800 800 1,300 1,300   เด็กมสีุขภาพปาก
และฟXนที่แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

 
 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

  

  4. ครูผู�ดูแลเด็ก
ตรวจสุขภาพฟXน
และรายงานผลให�
ผู�ปกครองทราบ
พร�อมทั้งติดตามผล 

                  

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

76 โครงการศูนย3
เด็กเล็กปลอด
ขวดนม 

1. เพื่อให�เด็ก
นักเรียนมีความรู�
เกี่ยวกับโทษของ
การดื่มนมจาก
ขวด 2. ผู�ปกครอง
มีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับโทษ
ของการดื่มนม
จากขวด 

เด็กศูนย3พัฒนา
เด็กเล็ก 

500 500 500 500 500   เด็กที่เรียนอยู5
ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กไม5ดื่มนมจาก
ขวด 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 



292 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

77 โครงการหนู
น�อยรักผัก
สวนครัว 

1.เพื่อให�
ผู�ปกครองและลูก
ได�มีปฏิสมัพันธ3
ร5วมกันในการทำ
กิจกรรม 2. 
เพื่อให�เด็กได�รู�จัก
การดูแลผักที่ปลูก
ร5วมกับผู�ปกครอง 
3. เพื่อเปBนการ
ส5งเสริม
ความสัมพันธ3
ระหว5างผู�ปกครอง
และครู  

เด็กศูนย3พัฒนา
เด็กเล็ก 

1,300 1,000 1,000 1,000 1,000   เด็กได�ลงมือปลูก
ผักด�วยตนเอง 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

    

4. เพื่อให�เด็ก
และผู�ปกครอง
สังเกตการ
เจริญเติบโต
ของผัก                   

78 โครงการ
ศิลปะสำหรับ
เด็ก 

1.เพื่อให�เด็ก
ได�แสดงออก
ทางอารมณ3 2.
เพื่อให�เด็กได�มี
จินตนาการ
และความคิด
สร�างสรรค3 

เด็กศูนย3พัฒนา
เด็กเล็ก 

2,500 2,500 2,000 2,500 2,500 

  

เด็กได�แสดงออก
ทางด�านอามรณ3
เหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

79 โครงการ
เทคโนโลยี
สำหรับเด็ก 

เพื่อให�เด็กได�มีสื่อ
การเรยีนการสอน
ที่ทันสมัย 

เด็กศูนย3พัฒนา
เด็กเล็ก ๔ แห5ง 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000   นักเรียนมสีื่อการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัย 

กองการศึกษาฯ 

80 โครงการ
ปรับปรุง
ซ5อมแซมและ
ต5อเติมอาคาร
ศูนย3พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อเตรียมความ
พร�อมด�านอาคาร
สถานที่ให�อยู5ใน
สภาพดี พร�อมใช�
งานอยู5เสมอ 

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารเรียน
ที่มั่นคงถาวร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   ศูนย3เด็กเล็กมี
อาคาร สถานที่
อยู5ในสภาพดี 
และมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

81 ค5า
สาธารณูปโภค 

เพื่อให�มี
สาธารณูปโภคใช�
อย5างเพียงพอ 

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมีน้ำใช� มี
ไฟฟSาใช�อย5าง
เพียงพอ 

10,000 10,000 10,000 8,000 10,000 

  

ศูนย3เด็กเล็กมี
สาธารณูปโภคใช�
ในศูนย3พัฒนา
เด็กเล็กอย5าง
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

82 โครงการเด็กดี
มีวินัย 

เพื่อส5งเสริมให�เด็ก
มีวินัยในตนเอง 

เด็กศูนย3พัฒนา
เด็กเล็ก 

500 500 500 500 500 

  

ผู�ดูแลเด็ก เด็ก 
ได�เข�าร5วม
กิจกรรมวันแม5
แห5งชาติทุกคน 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 



296 

 

 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

83 โครงการ
ส5งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

1.เพื่อส5งเสรมิให�
เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
สามารถดำเนิน
ชีวิตได�อย5างมี
ความสุข 2. เพื่อ
ส5งเสริมให�เด็กเกิด
ทักษะในการเรียน
อย5างมีความสุข 
ใช�ชีวิตในสังคม
อย5างมีความสุข 

เด็กศูนย3พัฒนา
เด็กเล็ก  

800 500 500 500 500   เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
สามารถดำเนิน
ชีวิตได�อย5างมี
ความสุข 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

84 โครงการ
กิจกรรม
พัฒนาผู�เรียน 

เพื่อส5งเสริมให�เด็ก
ได�แสดงออกถึง
ความสามารถของ
ตนเอง 

เด็กศูนย3พัฒนา
เด็กเล็ก 

- - - 3,440 4,300 

  

เด็กกล�า
แสดงออก กล�า
คิด กล�าตดัสินใจ 

กองการศึกษาฯ 

85 โครงการเล5า
นิทานสานฝXน 

เพื่อให�ผู�เรียน
สามารถพัฒนา
ทักษะทางด�าน
การฟXง การพูด 
การอ5าน และการ
เขียน เหมาะสม
กับวัย 

ผู�เรยีนสามารถ
พัฒนาทักษะ
ทางด�านการฟXง 
การพูด การอ5าน 
และการเขียน 
เหมาะสมกับวัย 

300 500 500 500 500 

    

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

86 โครงการ
ส5งเสริม
สุนทรียภาพ 
และลักษณะ
นิสัยด�าน
ศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

เพื่อให�ผู�เรียนได�
ร5วมกิจกรรม 
และมผีลงานด�าน
ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และ
นันทนาการ 

ผู�เรยีนได�ร5วม
กิจกรรม และมี
ผลงานด�าน
ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และ
นันทนาการ 

300 300 300 300 300 

  

ผู�เรยีนได�ร5วม
กิจกรรม และมี
ผลงานด�าน
ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

87 โครงการศูนย3
เด็กปลอดโรค 

เพื่อลดอัตราการ
ปGวยด�วยโรค มือ 
เท�า ปาก ฯลฯ 
ของเด็กภายใน
ศูนย3ฯ 

มีการตรวจและ
บันทึก สุขภาพ

เด็กทุกวัน 

300 300 300 300 300 

  

เด็กในศูนย3ฯ 
ได�รับการดูแล
อย5างใกล�ชิด
และปลอดภัย
จากโรคติดต5อ 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

88 โครงการ
ส5งเสริม
โภชนาการ
และการ
เจริญเติบโต 

เพื่อให�เด็ก
เจริญเติบโตตาม
วัย และลดภาวะ
ทุพโภชนาการ 
(ผอม/เตี้ย) 

มีการชั่งน้ำหนัก-
วัดส5วนสูง และ
การแปรผล เด็ก
ในศูนย3ฯ ทุก 3 
เดือน 

- - 4,000 4,000 4,000   เด็กในศูนย3ฯ มี
ร5างกายแข็งแรง
เจริญเติบโตตาม
วัย 

กองการศึกษา
ฯ 

89 โครงการ
ส5งเสริมการมี
ส5วนร5วมของ
หน5วยงาน 
ชุมชน และ
ผู�ปกครอง 

เพื่อเปyดโอกาสให�
ชุมชน ผู�ปกครอง 
มีส5วนร5วมในการ
จัดการศึกษาของ
ศูนย3ฯ 

จัดกิจกรรม
ประชุมผู�ปกครอง
และ
คณะกรรมการ
ศูนย3ฯ 

300 - - - - 

  

ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กมีการบริหาร
จัดการศึกษา
แบบมีส5วนร5วม 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

90 โครงการนิเทศ
ภายใน 

เพื่อกำกับ ติดตาม 
ให�ครูผู�ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน บรรลผุล
ตามจุดมุ5งหมาย
ของหลักสูตร
สถานศึกษา 

จัดการเรียนการ
สอนตาม
หลักสตูรและ
แผนการเรียน
การสอนของศูนย3
พัฒนา     เด็ก
เล็ก 

300 500 500 500 500   ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กจัดการเรียน
การสอนบรรลผุล
ตามจุดมุ5งหมาย
ของหลักสูตร
สถานศึกษา 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค3 
เปSาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว5าจะ
ได�รับ 

หน5วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

91 โครงการ
ส5งเสริมและ
พัฒนาการมี
ส5วนร5วมใน
การบริหารจัด
การศึกษา 

เพื่อให�มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู�
ร5วมกันระหว5าง
สถานศึกษาและผู�
ที่เกี่ยวข�อง 

จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรู� ระหว5าง
บ�าน วัด โรงเรยีน 
เพื่อเปBน
วิทยาทานในการ
แสวงหาความรู� 

300 - - - -   สถานศึกษาได�รับ
การยอมรับจาก
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

92 โครงการ
ประชุม
บุคลากรและ
คณะกรรมการ
สถานศึก
ศึกษาศูนย3
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให�
สถานศึกษามีการ
จัดโครงสร�างและ
ระบบการ
บริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
โดยผู�รับบริการ
และผู�เกี่ยวข�องถึง
พอใจผลการ
บริหารงานและ
การพัฒนาผู�เรียน 

เพื่อให�
คณะกรรมการ
สถานศึกษาได�มี
บทบาทหน�าที่
ร5วมกับศูนย3
พัฒนาเด็กเล็กใน
การจัดการศึกษา 

300 300 300 300 300   คณะกรรมการ
สถานศึกษาได�มี
ส5วนร5วมในการ
จัดการศึกษาของ
ศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

93 โครงการ
ส5งเสริมและ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
และพัฒนา
องค3กรอย5าง
เปBนระบบครบ
วงจร 

เพื่อให�สถานศึกษา
มีการจัด
โครงสร�างและ
ระบบการ
บริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
โดยผู�รับบริการ
และผู�เกี่ยวข�องถึง
พอใจผลการ
บริหารงานและ
การพัฒนาผู�เรียน 

จัดทำโครงสร�าง
และระบบการ
บริหารงานโดย
ขอความเห็นชอบ 
ข�อแสนอแนะ 
จาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

300 - - - -   สถานศึกษาเปBน
ที่ยอมรับของ
ชุมชน 

กองการศึกษา
ฯ 

 

รวม 
จำนวน 93
โครงการ     

 
520,110.00  

  
539,290.00  542,200.00 

 
552,540.00  554000.00       

 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

1 โครงการจัดอบรม
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อสม. 

เพื่อเปBนการ
พัฒนาความรู�
และเพิ่ม
ศักยภาพของการ
ปฏิบัติงาน ของ 
อสม. 

อย5างน�อยปPละ 1 
ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้ง ประชาชน
ได�รับการ
ช5วยเหลือ
เบื้องต�น 

อย5างถูกวิธี
จาก อสม. 

สำนักงานปลัด 

 
2 สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท�องถิ่น 
(สปสช.) 

เพื่อส5งเสริม
กิจกรรมของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท�องถิ่น  

40% ของจำนวน
ประชากร 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จำนวน
ประชากร ประชาชน

ได�รับบริการ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท�องถิ่น 

สำนักงานปลัด 

 

   

  
 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

3 โครงการปSองกัน
และควบคุมการ
แพร5ระบาดของ

โรคตดิต5อในชุมชน
(กรณีฉุกเฉิน) 

เพื่อปSองกันและ
ควบคุมการแพร5
ระบาดของ
โรคตดิต5อใน
ชุมชน 

เขต อบต./12 
หมู5บ�าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนหมู5บ�าน 
ประชาชนมี
สุขภาพ
อนามัยดีถ�วน
หน�า 

สำนักงานปลัด 

 
4 โครงการปSองกัน

ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ�าและการทำ
หมันสุนัข แมว 

เพื่อให�สุนัข และ
แมว ได�รับ
วัคซีนและทำ
หมัน 

เขต อบต./12 
หมู5บ�าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนหมู5บ�าน 
สุนัข แมว
ได�รับวัคซีน
ปSอวกันพิษ
สุนัขบ�า และ
ได�รับการทำ
หมัน 

สำนักงานปลัด 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

5 ส5งเสริมให�ความรู�
เกี่ยวกับอนามัย
สิ่งแวดล�อม 

เพื่อให�ความรู�
เกี่ยวกับอนามัย
สิ่งแวดล�อม 

อย5างน�อยปPละ 1 
ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้ง ประชาชน
ได�รับความรู�
และนำมาใช�ใน
ชีวิตประจำวัน 

สำนักงานปลัด 

 
 

6 โครงการส5งเสริม
การออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพแก5
ประชาชน 

เพื่อให�มีสถานที่
ออกกำลังกาย  

อย5างน�อยปPละ 
1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
หมู5บ�าน 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ3 
แข็งแรง 

สำนักงานปลัด 

 
7 ลานกีฬาและเครื่อง

ออกกำลังกาย 
ประจำหมู5บ�าน 

เพื่อให�มีสถานที่
ออกกำลังกาย  

เขต อบต./12 
หมู5บ�าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
หมู5บ�าน 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ3 
แข็งแรง 

สำนักงานปลัด 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

8 โครงการสนับสนุน
กิจกรรม

สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรม

สาธารณสุขมูล
ฐาน 

เขต อบต./12 
หมู5บ�าน 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จำนวนหมู5บ�าน ประชาชน
ได�รับบริการ
จากสาธาร
สุขมูลฐาน
อย5างทั่วถึง 

สำนักงานปลัด 

 
 

9 การสร�างบ5อดัก
ไขมันหมู5 3 

เพื่อขจัดน้ำทิ้ง
จากครัวเรือน 

จำนวน 3 จุด 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จำนวนหมู5บ�าน สามารถ
ขจัดน้ำทิ้ง
จาก
ครัวเรือน 

สำนักงานปลัด  

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

10 การสร�างบ5อดัก
ไขมันหมู5 16 

เพื่อขจัดน้ำทิ้ง
จากครัวเรือน 

จำนวน 3 จุด 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จำนวนหมู5บ�าน สามารถขจัด
น้ำทิ้งจาก
ครัวเรือน 

สำนักงานปลัด 

 
11 โครงการส5งเสริม

การศึกษาดูงานของ
องค3กรภาค

ประชาชนงาน
สาธารณสุข 

เพื่อส5งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก5
ประชาชน  

ปPละ 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้ง ชุมชน 
สังคมข�มแข็ง
และ
ประชาชนมี
คุณภาพดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

 

 
12 โครงการสนับสนุน

กิจกรรมหน5วย
แพทย3เคลื่อนที่ 
(พอ.สว.) 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมธารณสุข 

รพ.สต.ม5วง/รพ.
สต.หนองคูใหญ5 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ประชากร 

เพื่อให�
ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี  

สำนักงานปลัด 
 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

13 โครงการคัดแยก
ขยะในหมู5บ�าน
(ธนาคารขยะ) 

เพื่อคัดแยกขยะ 
อันตรายออก
กลุ5มเพื่อ
สิ่งแวดล�อมที่ด ี

ในเขตพื้นที่ 
อบต.เป?าะ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 เขต อบต./12
หมู5บ�าน 

คัดแยกขยะ
อันตรายเพื่อ
สิ่งแวดล�อม
ที่ดีของ
ชุมชน 

สำนักงานปลัด 

 
14 โครงการ

พระราชดำริด�าน
สาธารณสุขหมู5บ�าน 
ในเขต อบต.เป?าะ 

เพื่ออุดหนุน
โครงการระราช
ดำริด�าน
สาธารณสุข
หมู5บ�าน /ชุมชน 

ในเขตพื้นที่ 
อบต.เป?าะ  12 
หมู5บ�าน 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 เขต อบต./12
หมู5บ�าน 

อุดหนุน
โครงการ
พระราชดำริ
ด�าน
สาธารณสุข
หมู5บ�าน 
ชุมชน 

สำนักงานปลัด 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

15 โครงการจัดซื้อถัง
ขยะหมู5บ�าน 

เพื่อความเปBน
ระเบียบและ
ความความ
สะอาด
เรียบร�อย ถูก
สุขอนามัย 

ในเขตพื้นที่ 
อบต.เป?าะ 12 
หมู5บ�าน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 เขต อบต./12
หมู5บ�าน 

เพื่อความ
เปBนระเบียบ
และความ
ปลอดภัย 

สำนักงานปลัด 

 
16 โครงการคัดแยก

ขยะในครัวเรือน 
หมู5 8 

เพื่อคัดแยกขยะ 
อันตรายออกจาก

กลุ5มเพื่อ
สิ่งแวดล�อมที่ดี

ของชุมชน 

เฉพาะ
กลุ5มเปSาหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนแห5ง คัดแยกขยะ
อันตรายเพื่อ
สิ่งแวดล�อม
ที่ดีของ
ชุมชน 

สำนักงานปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

17 โครงการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 
หมู5 15 

เพื่อคัดแยกขยะ 
อันตรายออก
จากกลุ5มเพื่อ

สิ่งแวดล�อมที่ดี
ของชุมชน 

เฉพาะ
กลุ5มเปSาหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนแห5ง คัดแยกขยะ
อันตรายเพื่อ
สิ่งแวดล�อม
ที่ดีของ
ชุมชน 

สำนักงานปลัด 

 
 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

18 โครงการปSองกัน
และระงับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน5า 
2019 (โควิด -19) 

เพื่อปSองกันและ
ควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน5า 
2019 (โควิด -19) 

เขต อบต.
จำนวน12
หมู5บ�าน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สารถปSองกัน
และควบคุม
โรคตดิต5อร�อย
ละ90ของ
ประชากร 

สามรถ
ควบคุมและ
ปSองกันการ
ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรสั
โคโรน5า 
2019 (โค
วิด -19) 

สำนักงานปลัด 

รวม 
จำนวน 18 
โครงการ 

  
  

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000     
  

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 

1 กลุ5มทอผ�าเช็ดเท�า   
หมู5 3 

เพื่อส5งเสริมให�
ประชาชนมี
รายได�เพิม5ขึ้น 

เขต อบต.12
หมู5บ�าน 

   10,000  10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนกลุ5ม 
ประชาชนมี
อาชีพเสริม

และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

 

 

2 โครงการส5งเสริม
อาชีพกลุ5มทอผ�า
ไหม 

เพื่อส5งเดสริมให�
ประชาชนมี
รายได�เพิ่มขึ้น 

เขต อบต.12
หมู5บ�าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   ประชาชนมี
อาชีพเสริม

และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด  

 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

3 โครงการส5งเสริมโค
พันธ3พื้นเมืองหมู5 
15 

เพื่อส5งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพร
ลดรายจ5ายเพิ่ม
รายได�  

เขต อบต.12
หมู5บ�าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
อาชีพเสริม
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

4 ศึกษาดูงานของ
กลุ5มอาชีพ 

เพื่อส5งเสริมให�
ประชาชนมี
ความรู�ทักษะ ใน
การประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข�อง 

อย5างน�อยปPละ 
1 ครั้ง/12 
หมู5บ�าน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร�อยละ80 ประชาชนมี
ความรู�ทักษะ 
และทางเลือก
ในการ
ประกอบอาชีพ 

สำนักงานปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

5 กิจกรรมวันสตรี
สากล 

เพื่อส5งเสริม
บทบาทหน�าที่
และกิจกรรมของ
กลุ5มสตร ี

อย5างน�อยปPละ 
1 ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร�อยละ80 สรตไีด�พัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเองมาก
ยิ่งขึ้น 

สำนักงานปลัด 

 
6 ฝ_กอบรมอาชีพ

ให�แก5ประชาชน เพื่อให�ประชาชน
มีความรู�ทักษะ 
ในการประกอบ
อาชีพ 

อย5างน�อยปPละ 
1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
กลุ5ม 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม
และมรีายได�
เพิ่มขึ้น 

สำนักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
7 สร�างโรงเรือนเพื่อ

พัฒนากลุ5มอาชีพ 
ม.1 

เพื่อส5งเสริมและ
พัฒนากลุ5มอาชีพ 

ขนาด 6 เมตร
ยาว30เมตร 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จำนวนหลัง ประชาชนมี
อาชีพเสริมและ
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

8 ส5งเสริมหมู5บ�าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต�นแบบ ตาม
โครงการ 365 วัน 

เพื่อให�หมู5บ�านนำ
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช�กับ
ประชาชน 

เขต อบต./12 
หมู5บ�าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
หมู5บ�าน 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได�เพิ่มขึ้น 

สำนักงานปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการส5งเสริม
กลุ5มเลี้ยงโคพันธุ3
พื้นเมือง กลุ5ม

ทอผ�าไหม ม.15 

เพื่อให�ประชาชน
มีส5วนร5วมในการ

ทำกิจกรรม
ร5วมกัน 

เฉพาะ
กลุ5มเปSาหมาย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนคน 
ประชาชนมี
รายได�และมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

 
10 โครงการจัด

กิจกรรมส5งเสริม
อาชีพสำหรับ
เยาวชนในเขต 
อบต.เป?าะ  

เพื่อให�เยาวชนมี
ส5วนร5วมในการ
ทำกิจกรรม
ภายในชุมชน
ร5วมกัน 

ในเขตพื้นที่ 
อบต.เป?าะ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวนคน ประชาชนมี
อาชีพเสริมและ
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการส5งเสริม
อาชีพกลุ5ม
ผู�สูงอายุ  ในเขต 
อบต.เป?าะ 

เพื่อให�ผู�สูงอายุมี
กิจกรรมร5วมกัน
สร�างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เขตพื้นที่/12 
หมู5บ�าน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวนคน กลุ5มผู�สูงอายุ
มีกิจกรรม
ร5วมกันและมี
อาชีพเสริม มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

12 
โครงการจัดหา
อุปกรณ3ออก
กำลังกาย ม.15 

ร5วมกันและสร�าง
เสรมิคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เฉพาะ
กลุ5มเปSาหมาย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนคน ร5วมกันและ
สร�างเสริม

คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

สำนักงานปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 



319 

 

 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมายผลผลิต

ของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาด
ว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
13 โครงการพัฒนาผลติภณัฑ3ของชุมชน 

เพื่อการท5องเที่ยว ม.15 
เพื่อให�
ประชาชนมีส5วน
ร5วมในการทำ
กิจกรรมร5วมกัน 

เฉพาะกลุ5มเปSาหมาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
คน 

ประชาชน
มีอาชีพ
เสรมิและ
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

14 โครงการส5งเสริมแหล5งท5องเที่ยว
ชุมชน  

เพื่อให�
ประชาชนมี
กิจกรรมร5วมกัน
สร�างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ในเขตพื้นที่ อบต.
เป?าะ 

 120,000    120,000     120,000     
120,000  

   
120,000  

จำนวน
คน 

ผู�สูงอายุมี
กิจกรรม
ร5วมกัน
และมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

15 
โครงการส5งเสริม
กลุ5มอาชีพ ต5างๆ 

(เช5นเลี้ยงกบ
,เลี้ยงปลา ฯลฯ) 

เพื่อให�ประชาชน
มีส5วนร5วมในการ
ทำกิจกรรม
ร5วมกัน 

ในเขตพื้นที่ 
อบต.เป?าะ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวน
คน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนักปลดั 

 
16 โครงการฝ_กอาชีพ

หลักสตูรระยะสั้น  
เพื่อให�ประชาชน
มีกิจกรรม
ร5วมกันสร�าง
เสรมิคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ในเขตพื้นที่ 
อบต.เป?าะ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวน
คน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

เพื่อให�ประชาชน
มีกิจกรรม
ร5วมกันและสร�าง
เสรมิคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ในเขตพื้นที่ 
อบต.เป?าะ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวนคน ประชาชนมี
กิจกรรม
ร5วมกันและ
สร�างเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

สำนักปลดั 

 
18 โครงการแปรรูป

ผ�าไหมเปBนเสื้อ 
หมู5 7 

ส5งเสริมให�
ประชาชนมี

รายได�เพิ่มขึ้น 

เฉพาะ
กลุ5มเปSาหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนคน ประชาชนมี
อาชีพเสริม
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

19 โครงการฝ_กอาชีพ
ตัดเย็บเสื้อผ�า 

หมู57 

ส5งเสริมให�
ประชาชนมี
รายได�เพิ่มขึ้น 

เฉพาะ
กลุ5มเปSาหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนคน 
ประชาชนมี
อาชีพเสริม
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

 
20 โครงการปลูกพืช

ไร5นาสวนผสม 
หมู5 7 

เพื่อส5งเสริมให�
ประชาชนใช�
พื้นที่ได�รับ
ประโยชน3 

เฉพาะ
กลุ5มเปSาหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนคน 
ส5งเสริมให�
ประชาชนใช�
พื้นที่ให�เกิด
ประโยชน3 

สำนักงานปลัด 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

21 โครงการเลี้ยงโค 
ในเขต อบตเป?าะ 

เพื่อส5งเสริมให�
ประชาชนมี
อาชีพเสริมและ
รายได�เพิ่มขึ้น 

เขตพื้นที่ 12 
หมู5บ�าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนคน ประชาชนมี
อาชีพเสริม
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

 
22 

โครงการพัฒนา
แหล5งท5องเที่ยว

ชุมชน (รอบหนอง 
หนองคูใหญ5) หมู57 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน3ให�สะอาด 
สวยงามและน5า
อยู5 

จำนวน 1 แห5ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
แห5ง 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน3ให�สะอาด 
สวยงามและ
น5าอยู5 

สำนักงานปลัด 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

23 โครงการส5งเสริม
การอ5าน (กศน.) 
หมู5 7 

เพื่อส5งเสริมให�
เยาวชนใน
หมู5บ�านมี
กิจกรรมร5วมกัน 

เฉพาะ
กลุ5มเปSาหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนคน 
ส5งเสริมให�
เยาวชนใน
หมู5บ�านมี
กิจกรรม
ร5วมกัน 

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

24 โครงการ
ส5งเสริมการ
ร5วมกลุ5มของ
เด็ก/เยาวชน 
หมู57 

เพื่อส5งเสริมให�
เยาวชนใน
หมู5บ�านมี
กิจกรรมร5วมกัน 

เฉพาะ
กลุ5มเปSาหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
คน 

ส5งเสริมให�
เยาวชนใน
หมู5บ�านมี
กิจกรรม
ร5วมกัน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
รวม จำนวน 24 

โครงการ 

      -      - 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000   
  

   

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 หมู5บ�านเศรษฐกิจ

พอเพียง ใช�น้ำหมัก
ชีวภาพลดการใช�สารเคมี
ในครัวเรือน 

เพื่อลดต�นทุนใน
ด�านการเกษตร 

เขต อบต./12 
หมู5บ�าน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวน
หมู5บ�าน 

ประชาชนลด
ต�นทุนในการทำ
เกษตร 

สำนักงานปลัด 

 
2 โครงการปลูกผักสวนครัว

รั้วกินได� 
เพื่อให�ชาวบ�าน
รู�จักปลูกผักกินเอง
และลดการใช�จ5าย 

เขต อบต./12 
หมู5บ�าน 

120,000 120,000งบ  120,000 120,000 120,000 จำนวน
หมู5บ�าน 

ประชาชนลด
รายจ5ายเพิ่ม
รายได� 

สำนักงานปลัด 

 

 
3 อมรมหมอดิน เพื่ออบรมให�

ความรู�ให�กับ
สมาชิกหมอดินใน
พื้นที่ 

ปPละ 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนครั้ง ประชาชนได�รับ
ความรู�นำไปปรับ
ใช�ในการทำ
เกษตร 

สำนักปลดั 

 

 

แบบ ผ.02 
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 2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
4 ส5งเสริมสนับสนุน

พัฒนาการผลิตและ
รณรงค3การใช�ปุ�ย
อินทรีย3ชีวภาพ 

เพื่อลดต�นทุนใน
ด�านการเกษตร 
และฟ̀aนฟูคุณภาพ
ดิน 

เขต อบต./
12 หมู5บ�าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
หมู5บ�าน 

ประชาชนลด
ต�นทุนในด�าน
การเกษตร 

สำนักปลดั 

 
5 ส5งเสริมสนับสนุนกลุ5ม

อาชีพและกลุ5ม
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อพัฒนาอาชีพ
ให�แก5ประชาชน 

เขต อบต./
12 หมู5บ�าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนกลุ5ม ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได�เพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 
 

 
6 ปSองกันและแก�ไขปXญหา

การแพร5ระบาดของโรค
ทางพืช (เศรษฐกิจ) 

เพื่อจัดให�มีน้ำยา
เคมีในการปSองกัน
การแพร5ระบาด
ของโรคทางพืช 

เขต อบต./
12 หมู5บ�าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
หมู5บ�าน 

แก�ไขปXญหาแก5
ประชาชนที่ได�ผล
กระทบ 

สำนักปลดั 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

7 รณรงค3การไถกลบตอ
ซังข�าว 

เพื่อปรับปรุง
ฟ̀aนฟูสภาพดินให�
มีความสมบูรณ3 

เขต อบต./
12 หมู5บ�าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
หมู5บ�าน 

ช5วยลดต�นทุก
การผลิตทาง
การเกษตร 

สำนักปลดั 

 
8 ลดต�นทุนการผลิต

ทางการเกษตร (ปุ�ย
พืชสด) 

เพื่อลดต�นทุนใน
ด�านการเกษตร 
และฟ̀aนฟู
คุณภาพดิน 

เขต อบต./
12 หมู5บ�าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนครั้ง ประชาชนลด
ต�นทุนในด�าน
การเกษตร 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการเลี้ยงโคพันธุ3
พื้นเมือง  

เพื่อให�ประชาชน
มีอาชีพและมี
รายได�เสริม 

ในเขตพื้นที่ 
อบต.เป?าะ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวนโค
พันธุ3พื้นเมือง 

ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได�เสริม 

สำนักงานปลัด 

 
10 โครงการปลูกพืชไม�ผล

ปลอดสารพิษ  
เพื่อลดรายจ5าย
ในครอบครัวและ
ประชาชนมี
รายได�เสริม 

ในเขตพื้นที่ 
อบต.เป?าะ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวน
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได�เสริม 

สำนักงานปลัด 

 

 
11 โครงการเลี้ยงกบ  เพื่อให�ประชาชน

มีอาชีพและมี
รายได�เสริม 

ในเขตพื้นที่ 
อบต.เป?าะ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวน
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
อาชีพ 

สำนักงานปลัด 
 

 
 

แบบ ผ.02 



330 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
12 โครงการออกเอกสาร

สิทธิ์ที่ทำกิน-ที่อยู5
อาศัย  

เพื่อปSองกันการ
บุกรุกที่ดินใน
เขต อบต.เป?าะ 

ในเขตพื้นที่ 
อบต.เป?าะ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวนแห5ง เพื่อให�
ประชาชนมี

เอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดินที่อยู5อาศัย 

กองช5าง 

 
13 โครงการส5งเสริมอาชีพ

เช5น ปลูกผัก เลี้ยงโค 
เลี้ยงไก5 และอิฐบล็อก
ประสาน  

เพื่อให�ประชาชน
มีอาชีพมีรายได�
เสรมิลดรายจ5าย
ในครอบครัว 

ในเขตพื้นที่ 
อบต.เป?าะ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวน
ครัวเรือน 

มีรายได�เสรมิ
และอาชีพเสริม 
ลดรายได�เพิ่ม
รายจ5ายแก5

ชุมชน 

สำนักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร#างเศรษฐกิจรากฐานให#พึ่งตนเองและแข�งขันได# 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
14 โครงการส5งเสริมเกษตร

พอเพียงทฤษฏีใหม5  
เพื่อให�ประชาชน
มีอาชีพและมี
รายได�เสริม 

ในเขตพื้นที่ 
อบต.เป?าะ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวน
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได�เสริมอย5าง
ยั่งยืน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
15 โครงการผลติเมล็ดพันธ3

ข�าว(ข�าวปลูก)  
เพื่อให�ประชาชน
มีเมล็ดข�าวพันธ3

ดี 

ในเขตพื้นที่ 
อบต.เป?าะ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวน
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
เมลด็พันธ3ข�าว

ปลูกที่ด ี

สำนักงาน
ปลัด 

 

 

รวม จาํนวน 15  โครงการ            -        - 
1,315,000 1,315,000 1,315,000 1,315,000 1,315,000 

       -        -   

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.5 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย
ผลผลิต

ของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาด
ว�าจะได#รับ หน�วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 เบี้ยยังชีพ
ผู�สูงอายุ 

เพื่อจ5ายเบี้ยยัง
ชีพให�แก5
ผู�สูงอายุ 

เขต อบต./ 
920 

 7,406,400
งบอุดหนุน  

 7,406,400
งบอุดหนุน  

 7,406,400
งบอุดหนุน  

 7,406,400
งบอุดหนุน  

 7,406,400
งบอุดหนุน  

จำนวน
คน 

ผู�สูงอายุมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

 
2 เบี้ยยังชีพผู�

พิการ และเบี้ย
ความพิการ 

เพื่อจ5ายเบี้ยยัง
ชีพให�แก5ผู�
พิการ และ
เบี้ยความ
พิการ 

เขต อบต./ 
267 คน 

2,563200
งบอุดหนุน 

2,563200
งบอุดหนุน 

2,563200
งบอุดหนุน 

2,563200
งบอุดหนุน 

2,563200
งบอุดหนุน 

จำนวน
คน 

ผู�พิการมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด  

 

 

3 เบี้ยยังชีพผู�ติด
เชื้อเอดส3 

เพื่อจ5ายเบี้ยยัง
ชีพให�แก5ผู�ติด
เชื้อเอดส3 

เขต อบต./ 
6 คน 

  36,000      
(งบ อบต.)  

 36,000      
(งบ อบต.)  

 36,000      
(งบ อบต.)  

 36,000      
(งบ อบต.)  

 36,000      
(งบ อบต.)  

จำนวน
คน 

ผู�ผู�ตดิเชื้อ
เอดส3มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร�  ด#านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.5 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 สงเคราะห3
ผู�ด�อยโอกาส
ทางสังคม 

เพื่อ
สงเคราะห3
ผู�ด�อยโอกาส
ทางสังคม 

ผู�ด�อยโอกาส   20,000   (งบ 
อบต.) 

  20,000   
(งบ อบต.) 

  20,000   (งบ 
อบต.) 

  20,000   
(งบ อบต.) 

  20,000   
(งบ อบต.) 

จำนวน
คน 

ผู�ด�อยโอกาส
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

 
5 สมทบกองทุน

บำเหน็จบำนาญ
ข�าราชการส5วน
ท�องถิ่น 

เพื่อจ5าย
สมทบ
กองทุน
บำเหน็จ
บำนาญ
ข�าราชการ
ส5วนท�องถิ่น 
1 % 

พนักงาน/ข�าราข
การ อบต. 

   171,368     
(งบ อบต.) 

   171,368     
(งบ อบต.) 

   171,368     
(งบ อบต.) 

   171,368     
(งบ อบต.) 

   171,368     
(งบ อบต.) 

จำนวน
คน 

เพื่อให�
ข�าราชการมี
สวัสดิ์การ
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

 
รวม จำนวน 5 

โครงการ    - 
  - 10,176,968 10,176,968 10,176,968 10,176,968 10,176,968 - - 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การเสริมสร#างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การเสริมสร#างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
3. ยุทธศาสตร�  ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร#อย 
 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ดำเนินการเพื่อการ

ปSองกันภัยทางถนนแก5
ประชาชน 

เพื่อปSองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ให�แก5ประชาชน 

ปPละ 2 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้ง ปSองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนให�แก5
ประชาชน 

สำนักงานปลัด 

 
2 ส5งเสริมให�ความรู�

เกี่ยวกับภัยและการ
ปSองกันภัยแก5
ประชาชน 

เพื่อให�มีกิจกรรม
ส5งเสริมความรู�
เกี่ยวกับภัยและ
ปSองกันภัยให�แก5
ประชาชน 

ปPละ 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้ง ประชาชนมี
ความรู�เกี่ยวกับ
ภัยและปSองกัน
ภัย 

สำนักงานปลัด 

 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การเสริมสร#างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การเสริมสร#างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
3. ยุทธศาสตร�  ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร#อย 
 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

3 ติดตั้งกระจกส5องทาง
บริเวณจุดเสี่ยง 

เพื่อปSองกัน
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนให�แก5
ประชาชน 

เขต อบต./ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนจุด
ติดตั้ง 

ปSองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนให�แก5
ประชาชน 

กองช5าง 

 
4 

ติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย ปรับปรุง 
และซ5อมแซม
บำรุงรักษาระบบหอ
กระจายข5าวหมู5บ�าน 

เพื่อให�มีระบบ
แจ�งเตือนภัย
และเผยแพร5
ความรู�เกี่ยวกับ
สาธารณภัย 

เขต อบต./
12 หมู5บ�าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
หมู5บ�าน 

ประชาชนทราบ
ข�อมูลข5าวสาร
อย5างต5อเนื่อง 

สำนักงานปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การเสริมสร#างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การเสริมสร#างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
3. ยุทธศาสตร�  ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร#อย 
 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย
ผลผลิต

ของ
โครงการ 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

5 ฝ_กอมรมจัดตั้ง
อาสาสมัครปSองกัน
ฝGายพลเรือน 

เพื่อให�มีจำนวน
สมาชิกมีปรมิาณ
เพียงพอตาม
เกณฑ3ที่กำหนด 

1 รุ5น/60 
คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน
สมาชิกฯ 

สมาชิกมี
ปริมาณ
เพียงพอ
ตามเกณฑ3ที่
กำหนด 

สำนักงานปลัด 

 
6 ฝ_กอบรมทบทวน อป

พร./ตำรวจบ�าน 
เพื่อพัฒนา
ความรู�
ความสามารถ
ของสมาชิก 

ปPละ 1 ครั้ง 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จำนวนครั้ง ปSองกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน
ให�แก5
ประชาชน 

สำนักงานปลัด  

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การเสริมสร#างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การเสริมสร#างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
3. ยุทธศาสตร�  ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร#อย 
 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
7 ติดตั้งไฟสัญญาณไฟ

จราจรบริเวณจุด
เสี่ยง 

เพื่อปSองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนให�แก5
ประชาชน 

เขต อบต./ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนจุด
ติดตั้ง 

ปSองกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน
ให�แก5
ประชาชน 

กองช5าง 

 
8 ติดตั้งกล�องวงจรปyด

ซอยหน�าบ�านคุณ
หมอระเบียบ บุญ
ปXญญา บ�านหมาก

ยาง หมู5 3  

เพื่อปSองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนให�แก5
ประชาชน 

จำนวน 1 
จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนแห5ง ปSองกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน
ให�แก5
ประชาชน 

กองช5าง 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การเสริมสร#างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การเสริมสร#างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
3. ยุทธศาสตร�  ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร#อย 
 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
9 ติดตั้งกล�องวงจรปyด  เพื่อปSองกันและ

ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนให�แก5
ประชาชน 

จำนวน 1จุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนแห5ง ปSองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนให�แก5
ประชาชน 

กองช5าง 

เส�นบ�านม5วงงาม – 
บ�านหนองผือ ตำบล
เสียว หมู510 

10   ติดตั้งกล�องวงจร
ปyดเส�นสามแยก
ศาลาประชาคม  
หมู510 
  

เพื่อปSองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนให�แก5
ประชาชน 

จำนวน 1 
จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนแห5ง 
ปSองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนให�แก5
ประชาชน 

กองช5าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 

องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การเสริมสร#างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การเสริมสร#างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
3. ยุทธศาสตร�  ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร#อย 
 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

11 
ติดตั้งกล�องวงจรปyด 
เส�นสามแยกบ�าน 
 นางไล  กุลพัฒน3  
หมู510 

เพื่อปSองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนให�แก5
ประชาชน 

จำนวน 1 
จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนแห5ง 
ปSองกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนให�แก5
ประชาชน 

กองช5าง 

 
รวม จำนวน 11 

โครงการ 
       -  - 940,000 940,000 940,000 940,000 940,000  -          -    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะได#รับ หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 การอนุรักษ3 ดูแล
รักษา และการใช�
ประโยชน3 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

เพื่อให�ความรู� บูรณา
การประสานภาคีร5วม
พัฒนา การจัด
ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 

การให�
ความรู� 

บูรณาการฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
หมู5บ�าน 

ประชาชนมีส5วนร5วม
และตระหนักในการ
ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สำนักงาน
ปลัด 

 
2 ส5งเสริมและ

สนับสนุนการสร�าง
เครือข5ายอนุรักษ3
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 
(สทม.) 

เพื่อให�ประชาชนมี
ส5วนร5วมและขวัญ
กำลังใจในการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

ทสม. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
หมู5บ�าน ประชาชนตระหนัก

ในการอนุรักษ3 
คุ�มครองฟ̀aนฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สำนักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย
ผลผลิต

ของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาด
ว�าจะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 จัดให�มีศูนย3ข�อมลู 
การเรยีนรู�ด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

เพื่อให�มีระบบ
ข�อมูลและแหล5ง
เรียนรู�ด�าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ศูนย3
ข�อมูล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
แห5ง 

มีแหล5ง
เรียนรู�ด�าน
ทรัพยกรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

สำนักงาน
ปลัด 

 
4 รังวัดแนวเขต  

พร�อมจัดทำแนว
เขตพื้นที่
สาธารณประโยชน3 

เพื่อปSองกันการบุก
รุก ฟ̀aนฟูพื้นที่
สาธารณะและปGา
ชุมชนให�คงอยู5 

เขตพื้นที่
สาธารณะ
ประโยชน3 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวน

แห่ง 

มีพื้นที่ใช�
ประโยชน3
ร5วมกันใน
สังคมอย5าง
ยั่งยืน 

กองช5าง 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

5 ท�องถิ่นไทย ร5วม
ใจภักดิ์รักษ3พื้นที่
สีเขียว 

เพื่อรณรงค3
การปลูกต�น
เฉลิมพระ
เกียรตฯิและ
เพิ่มพื้นที่สี
เขียวให�แก5
ท�องถิ่น 

ปลูกต�นไม�ฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
ครั้ง 

การอนุรักษ3
ดินและน้ำให�
มีความอุดม
สมบูรณ3ใน
พื้นที่ 

สำนักงานปลัด 

 

 

 

6 ส5งเสริมการปลูก
หญ�าแฝก  ตาม
แนวพระราชดำร ิ

เพื่อส5งเสริม
การปลูกหญ�า
แฝก ตามแนว
พระราชดำร ิ

สถานที่ปลูก
หญ�าแฝก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
แห5ง 

มีพื้นที่ใช�
ประโยชน3
ร5วมกันอย5าง
ยั่งยืน 

สำนักงานปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

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 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย
ผลผลิต

ของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาด
ว�าจะได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 ปลูกปGาเพิ่มเติมปGา
ช�าสาธารณะ 

เพื่อรณรงค3
การปลูก
ต�นไม� 

ปลูกต�นไม� 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ครั้ง การอนุรักษ3

ดิน และน้ำ
ให�มีความ

อุดม
สมบูรณ3ใน

พื้นที่ 

สำนักงาน
ปลัด 

(ห�ามปลูกต�นยูคา
ลิปตสั) หมู54 

เฉลิมพระ
เกียรตฯิ และ
เพิ่มพื้นที่ 

รวม จำนวน 7 
โครงการ 

 -         - 410,000.00 410,000.00 410,000.00 410,000.00 410,000.00       -      -   

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ยุทธศาสตร�  ด#านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปeญญาท#องถิ่น 
 5.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ประเพณีวันผู�สูงอายุ 
(วันสงกรานต3) เพื่อสืบสาน

วัฒนธรรมงาน
ประเพณีวันสงกา
รนต3และขอพรจาก
ผู�สูงอายุ 

ปPละ 1 ครั้ง 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จำนวนครั้ง ประชาชนร5วมกัน
สืบสานประเพณี
อันดีงามอย5าง
ยั่งยืนสืบไป 

กองการศึกษา 

 
2 อบรม ศาสนพิธีกร เพื่ออบรมประชาชน

ให�มีความเข�าใจและ
สามารถปฏิบัตศิา
สนพิธกรถูกต�อง 

ปPละ 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้ง ประชาชนมีความ
เข�าใจและ
สามารถปฏิบัตศิา
สนพิธีกรได�เปBน
อย5างถูกต�อง 

กองการศึกษา 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ยุทธศาสตร�  ด#านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปeญญาท#องถิ่น 
 5.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

3 ศึกษาร5วมปฏิบัติ
ธรรมของชมรม
ผู�สูงอายุ 

เพื่อให�ผู�สูงอายุมี
โอกาสศึกษาร5วม
ปฏิบัติธรรมสถานที่
ต5างๆ 

ปPละ 1 ครั้ง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จำนวนครั้ง ผู�สูงอายุได�รับ
สวัสดิการและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา 

 
4 ส5งเสริมวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
เพื่อให�ประชาชนร5วม
กิจกรรมวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

ปPละ 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนครั้ง บุคลากรและ
ประชาชนร5วมสืบ
สานกิจกรรมวัน
สำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



346 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ยุทธศาสตร�  ด#านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปeญญาท#องถิ่น 
 5.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

5 ถ5ายทอดภูมิปXญญา
ท�องถิ่น/ภูมิปXญญา
งานช5างฝPมือพื้นบ�าน 

เพื่อเปBนการอนุรักษ3 
และสบืทอด ภูมิ
ปXญญาชุมชนท�องถิ่น
ให�ยั่งยืนตลอดไป 

อย5างน�อยปPละ 
1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้ง ประชาชนมีการ
อนุรักษ3และสืบ
ทอดภูมิปXญญา
ท�องถิ่นให�ยั่งยืน 

กองการศึกษา 

 
6 บันทึกอัตลักษณ3

สำคัญของท�องถิ่น 
และจัดทำ
ประวัติศาสตร3 บอก
เล5า ของประชาชน
และท�องถิ่น 

เพื่อศึกษา สืบค�น 
ข�อมูลพื้นฐานภูมหิลัง
เหตุการณ3 หรือ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนท�องถิ่น 

เขต อบต./12 
หมู5บ�าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้ง 
ชุมชนท�องถิ่น
จัดทำ
ประวัติศาสตร3
บอกเล5าชอง
ชุมชนท�องถิ่น
อย5างเปBนระบบ 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ยุทธศาสตร�  ด#านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปeญญาท#องถิ่น 
 5.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปQาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

7 คัดเลือกคนดีศรี
ตำบล 

เพื่อส5งเสริม ยกย5อง 
ประชาชน ได�สร�าง
คุณงามความดีต5อ
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนท�องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ

ปPละ 1 ครั้ง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวนครั้ง 

ประชาชนได�สร�าง
คุณงามความดีต5อ
ตนเองครอบครัว
ชุมชนท�องถิ่น
ประเทศชาต ิ

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ยุทธศาสตร�  ด#านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปeญญาท#องถิ่น 
 5.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 อาสาสมัครท�องถิ่นใน
การดูแลรักษา มรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม

(อส.มศ) 

เพื่อดูและรักษาและ
อนุรักษ3โบราณสถาน 
โบราณวัตถุศิลปวัตถุ 
ตามประวัติศาสตร3
หรือจารตีประเพณี
ประเพณีท�องถิ่น 

เขต อบต./12 
หมู5บ�าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 0 จำนวนคน มีการดูแลอนุรักษ3
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุตาม
ประวัติศาสตร3
หรือจารตี
ประเพณีท�องถิ่น 

กองการศึกษา 

 
9 จัดกิจกรรมประเพณี

ของท�องถิ่น 
เพื่ออนุรักษ3สืบสาน
งานประเพณีท�องถิ่น 

ฮิต 12 ครอง 
14 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนครั้ง ประชาชนมีการ
อนุรักษ3และสืบ
ทอดภูมิปXญญา
ท�องถิ่นให�ยั่งยืน 

กองการศึกษา 

 

 
 

แบบ ผ.02 



349 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ยุทธศาสตร�  ด#านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปeญญาท#องถิ่น 
 5.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

10 ปรับปรุงภูมิทัศน3
ดอนปูGตา 

เพื่อให�สถานที่ดอนปูG
ตาในท�องถิ่นมี
สภาพแวดล�อมที่
เหมาะสม 

เขต อบต./12 
หมู5บ�าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
ครั้ง 

ปลูกฝXงและ
ถ5ายทอด    อัต
ลักษณ3ของชุมชน
ท�องถิ่น 

กองการศึกษา 

 
11 ส5งเสริมการพัฒนา

แหล5งท5องเที่ยว และ
ระบบศูนย3ข�อมลู

ท�องถิ่น 

ปรับปรุง บำรุง และ
ประชาสมัพันธ3แหล5ง
ท5องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในท�องถิ่น 

เขต อบต./12 
หมู5บ�าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ครั้ง 

แหล5งท5องเที่ยว
ได�รับการพัฒนา 
และการสร�าง
มูลค5าเพิ่มให�
ท�องถิ่น 

สนง.ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 การเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : การเสริมสร#างสังคมที่เข#มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ยุทธศาสตร�  ด#านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปeญญาท#องถิ่น 
 5.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

12 ปรับปรุงภูมิทัศน3
โบราณสถาน(กู5

สมบูรณ3) 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน3
ให�มีสภาพแวดล�อมที่
เหมาะสม 

โบราณสถาน (กู5
สมบูรณ3) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนคน เปBนสถานที่ศึกษา 
และแหล5ง
ท5องเที่ยวเชิง
โบราณ 

กองการศึกษา 

 
13 งานบุญประเพณี 12 

เดือน ของชาวอีสาน
(ฮิต12 ครอง 14) 

เพื่อสืบทอด
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาว
อีสาน ที่ปฏิบัตสิืบต5อ
กันมาจนถึงปXจจุบัน 

ในเขพื้นที่ อบต. 
12 หมู5บ�าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ประชาชน 

ประเพณีท�องถิ่น
ของชาวอีสาน
ได�รับการสบืทอด
ต5อมาจนถึง
ปXจจุบัน 

กองการศึกษา 

 

 

รวม จาํนวน 13โครงการ      -     - 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,085,000       

 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะ

ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 งานดอกลำดวนบาน สืบ
สานประเพณสีี่เผ5าไทย 

เพื่ออุดหนุนการจัด
งานดอกลำดวน
บาน สืบสาน
ประเพณีสีเ่ผ5าไทย 

ปPละ 1 ครั้ง 10,000 
(งบอบต.) 

10,000 
(งบอบต.) 

10,000 
(งบอบต.) 

10,000 
(งบอบต.) 

10,000 
(งบอบต.) 

จำนวนครั้ง ส5วนราชการและ
ประชาชนมีส5วน
ร5วมในกิจกรรม 

สำนักงาน
ปลัด 

2 การบริจาคโลหิต เพื่ออุดหนุน
กิจกรรมการรับ
บริจาคโลหิต 

ปPละ 1 ครั้ง  5,000  
(งบอบต.) 

 5,000  
(งบอบต.) 

 5,000  
(งบอบต.) 

 5,000  
(งบอบต.) 

 5,000  
(งบอบต.) 

จำนวนครั้ง การบริจาคฯส5วน
ราชการและ
ประชาชนมีส5วน
ร5วม 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปQาหมาย

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะ

ได#รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 ธารากาชาด และงาน ปP
ใหม5 

เพื่ออุดหนุนการจัด
งานธารากาชาด 
และงานปPใหม5 

ปPละ 1 ครั้ง 10,000 
(งบอบต.) 

10,000 
(งบอบต.) 

10,000 
(งบอบต.) 

10,000 
(งบอบต.) 

10,000 
(งบอบต.) 

จำนวนครั้ง ส5วนราชการและ
ประชาชนมีส5วน
ร5วมในการจัด
งานธารากาชาดฯ 

สำนักงาน
ปลัด 

4 จัดงานรัฐพิธีเฉลมิพระ
เกียรตฯิ 

เพื่ออุดหนุนการจัด
กิจกรรมรัฐพิธีเฉลมิ
พระเกีนรติฯ 

ปPละ 5 ครั้ง 20,000 
(งบอบต.) 

20,000 
(งบอบต.) 

20,000 
(งบอบต.) 

20,000 
(งบอบต.) 

20,000 
(งบอบต.) 

จำนวนครั้ง ประชาชนได�มี
ส5วนร5วมกิจกรรม 
ส5วนราชการ  

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
    ตัวชี้วัด      

(KPI) 
 ผลที่คาดว�าจะ

ได#รับ 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

    2567     
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
5 กีฬาสร�างคนคนสร�าง

ชาติ 
เพื่อสนับสนุนการ
แข5งขันมหกรรม
กีฬาท�องถิ่นเกมส3 

ปPละ  
1 ครั้ง 

50,000 
(งบอบต.) 

50,000 
(งบอบต.) 

50,000 
(งบอบต.) 

50,000 
(งบอบต.) 

50,000 
(งบอบต.) 

จำนวนครั้ง ส5วนราชการ/
พนักงาน,เด็ก 
และเยาวชน 

สำนักงาน
ปลัด 

 

6 นโยบายสำคัญของรัฐ 
กระทรวง ทบวง กรม 
จังหวัด และอำเภอ 

เพื่อสนับสนุน
โครงการที่เปBน
นโยบายสำคัญของ
รัฐ กระทรวง 
ทบวง กรมจังหวัด
และอำเภอ ซึ่งถือ
เปBนนโยบาย
เร5งด5วนต�องปฏิบัต ิ

ระหว5าง
ปPงบประมาณ 

50,000 
(งบอบต.) 

50000 
(งบอบต.) 

50000 
(งบอบต.) 

50000 
(งบอบต.) 

50000 
(งบอบต.) 

จำนวนครั้ง ส5วนราชาการ 
ประชาชนมี
ส5วนร5วม
โครงการที่เปBน
นโยบายสำคัญ
ของรัฐ 

สำนักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.02 



354 

 

 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
    

ตัวชี้วัด      
(KPI) 

      ผลที่คาดว�า       
จะได#รับ 

หน�วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

    2567     
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
7 บูรณาการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร3พลัง
แผ5นดินเอาชนะยา
เสพติด 

เพื่ออุดหนุน
กิจกรรมการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร3พลัง
แผ5นดินเอาชนะยา
เสพติด 

ปPงบประมาณ 
ปPละ 1 ครั้ง 

20,000 
(งบอบต.) 

20,000 
(งบอบต.) 

20,000 (งบ
อบต.) 

20,000 
(งบอบต.) 

20,000 
(งบอบต.) 

จำนวน
ครั้ง 

เปBนนโยบาย
สำคัญของรัฐฯ
ส5วนราชการ
ประชาขนมีส5วน
ร5วมในการแก�ไข
ปXญหายาเสพตดิ 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค3 

เปSาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
     

ตัวชี้วัด      
(KPI) 

 ผลที่คาดว5าจะ
ได�รับ 

หน5วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

2566    
(บาท) 

     2567      
(บาท) 

2568 
(บาท)8 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
8 สนับสนุนศูนย3

ยุติธรรมตำบลเป?าะ 
เพื่อสนับสนุนศูนย3
ยุติธรรมตำบล
เป?าะ 

ศูนย3
ยุติธรรม
ชุมชน
ตำบลเป?าะ 

30,000 
(งบอบต.) 

30,000 
(งบอบต.) 

30,000 (งบ
อบต.) 

30,000 
(งบอบต.) 

30,000 
(งบอบต.) 

จำนวน
ครั้ง 

ส5วนราชการ/
พนักงาน/
ประชาชน 

สำนักงาน
ปลัด 

 

9 ศูนย3บริการและ
ถ5ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตร
ประจำตำบล 

เพื่อส5งเสริม
สนับสนุน
ศูนย3บริการและ
ถ5ายทอด
เทคโนโลยีฯ 

ศูนย3บริการ
ฯ 

20,000 
(งบอบต.) 

20,000 
(งบอบต.) 

20,000 (งบ
อบต.) 

20,000 
(งบอบต.) 

20,000 
(งบอบต.) 

จำนวน
ผู�ใช�บริการ 

ประชาชน
เข�าถึงบริการ
และความรู�
ด�านการเกษตร 

สำนักงาน
ปลัด 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค3 

เปSาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
     

ตัวชี้วัด      
(KPI) 

 ผลที่คาดว5าจะ
ได�รับ 

หน5วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

2566    
(บาท) 

     2567      
(บาท) 

2568 
(บาท)8 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
10 จัดการแข5งขันกีฬา

ต�านยาเสพติด 
เพื่อส5งเสริม
สนับสนุนให�เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนร5วม
แข5งขันกีฬา
ห5างไกลยาเสพติด 

แข5งขันกีฬา
ฯปPละ 1 
ครั้ง  

 50,000 
(งบอบต.) 

 50,000 
(งบอบต.) 

 50,000 
(งบอบต.) 

 50,000 
(งบอบต.) 

 50,000 
(งบอบต.) 

เด็กและ
เยาวชน
สนใจเข�า
ร5วม
กิจกรรม
มากขึ้น 

เด็ก/เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีและ
ห5างไกลยาเสพติด 

สำนักงาน
ปลัด 

11 สนับสนุนอุปกรณ3
กีฬา 

เพื่อให�ประชาชนมี
อุปกรณ3ในการเล5น
กีฬาและออกกำลัง
กาย 

อุปกรณ3
กีฬา 

 50,000 
(งบอบต.) 

 50,000 
(งบอบต.) 

 50,000 
(งบอบต.) 

 50,000 
(งบอบต.) 

 50,000 
(งบอบต.) 

จำนวน
หมู5บ�าน 

ประชาชนใช�เวลา
ว5างให�เกิด
ประโยชน3ไม5
เกี่ยวข�องกับยา
เสพติด 

สำนักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
    
ตัวชี้วัด            
(KPI) 

     ผลที่คาดว�า       
จะได#รับ 

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

      
2567        
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
12 การปSองกันและ

แก�ไขปXญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพตดิและ
อาชญากรรม 

เพื่อให�ความรู�
เกี่ยวกับการ
ปSองกันและแก�ไข
ปXญหายาเสพตดิ 
และอาชญากรรม 

กิจกรรมให�
ความรู�และ
ดำเนิน
กิจกรรมฯ 

 50,000 
(งบอบต.) 

 50,000 
(งบอบต.) 

 50,000 (งบ
อบต.) 

 50,000 
(งบอบต.) 

 50,000 
(งบอบต.) 

จำนวน
ครั้ง 

หมู5บ�าน/ชุมชน
สังคมมีความ
เข�มแข็ง 

สำนักงาน
ปลัด 

13 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
มูลฝอยแบบ
เอนกประสงค3 

เพื่อไว�ใช�สำหรับ
เก็บขยะในเขตของ 
อบต. 

รถบรรทุก
ขยะฯ 

1,900,00
0 (งบ
อบต.) 

1,900,00
0 (งบ
อบต.) 

1,900,000 
(งบอบต.) 

1,900,000 
(งบอบต.) 

1,900,00
0 (งบ
อบต.) 

จำนวน
คัน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเก็บขยะมลู
ฝอย 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
   

ตัวชี้วัด      
(KPI) 

    ผลที่คาดว�า        
จะได#รับ 

หน�วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

     2567     
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
14 จัดซื้อถังขยะ เพื่อแก�ไขปXญหา

ขยะในพื้นที่
หมู5บ�าน/ชุมชน 

ถังขยะ 200,000 
(งบอบต.) 

200,000 
(งบอบต.) 

200,000 
(งบอบต.) 

200,000 
(งบอบต.) 

200,000 
(งบอบต.) 

จำนวน
หมู5บ�าน 

ลดอัตราปรมิาณ
ขยะในหมู5บ�าน/
ชุมชน 

สำนักงาน
ปลัด 

 

15 ศึกษาดูงานสำหรับ
คณะผู�บริหาร
สมาชิกฯและ
พนักงาน 

เพื่อเพิ่ม/พัฒนา
ศักยภาพให�กับ
บุคลากรของ
ท�องถิ่น 

ศึกษาดู
งานฯ 

250,000 
(งบอบต.) 

250,000 
(งบอบต.) 

250,000 
(งบอบต.) 

250,000 
(งบอบต.) 

250,000 
(งบอบต.) 

จำนวน
ครั้ง 

บุคลากร
สามารถนำ
ความรู�มาบูรณา
การในการ
พัฒนาท�องถิ่น 

สำนักงาน
ปลัด 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
   

ตัวชี้วัด      
(KPI) 

    ผลที่คาดว�า        
จะได#รับ 

หน�วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

     2567     
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
16 ฝ_กอบรมหลักสตูร 

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมีความรู�
ความเข�าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฝ_กอบรม
หลักสตูรฯ 

30,000 
(งบอบต.) 

30,000 
(งบอบต.) 

30,000 (งบ
อบต.) 

30,000 
(งบอบต.) 

30,000 
(งบอบต.) 

จำนวน
ครั้ง 

บุคลากรและ
ประชาชนนำ
ความรู�มาใช�ใน
การทำงานและ
การดำรงชีวิต 

สำนักงาน
ปลัด 

17 อบรมส5งเสรมิการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

อบรมส5งเสรมิการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

อบรม
ส5งเสริมการ
บริหารงาน
ฯ 

10,000 
(งบอบต.) 

10,000 
(งบอบต.) 

10,000 (งบ
อบต.) 

10,000 
(งบอบต.) 

10,000 
(งบอบต.) 

จำนวน
ครั้ง 

บุคลากรใน
หน5วยงานนำ
หลักธรรมมาภิ
บาลมาใช�ในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
    

ตัวชี้วัด      
(KPI) 

     ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2566    
(บาท) 

    2567  
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
18 จัดทำแผนที่ภาษี

และทะเบียน
ทรัพย3สินของ อบต. 

เพื่อจัดเก็บ
รวบรวมเกี่ยวกับ
ทรัพย3สินและการ
ใช�ประโยชน3
ทรัพย3สินของ 
อบต. 

เขต อบต./
12 หมู5บ�าน 

300,000 
(งบอบต.) 

300,000 
(งบอบต.) 

300,000 
(งบอบต.) 

300,000 
(งบอบต.) 

300,000 
(งบอบต.) 

การ
จัดเก็บ

ข�อมูลตรง
ความเปBน

จริง 

อบต.จัดเก็บ
รายได�มี
ประสิทธิภาพ 
ถูกต�อง ครบถ�วน 
และเปBนธรรมส5วน
ราชการ/
ประชาชน 

กองคลัง 

19 การจดทะเบียบ
โดเมนและบริการ
พื้นที่เวบไซต3 อบต. 

เพื่อเผยแพร5ข�อมลู
ข5าวสารทาง
ราชการให�
ประชาชนได�ทราบ 

ส5วน
ราชการ/
ประชาชน 

21,000 
(งบอบต.) 

21,000 
(งบอบต.) 

21,000 (งบ
อบต.) 

21,000 
(งบอบต.) 

21,000 
(งบอบต.) 

  ส5วนราชการ/
ประชาชนได�รับ
ข�อมูลข5าวสาร 

สำนักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
    ตัวชี้วัด      

(KPI) 

     ผลที่คาด
ว�า      จะ

ได#รับ 

หน�วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

2566   
(บาท) 

    2567     
(บาท) 

2568   
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570   
(บาท) 

 
20 จัดซื้อรถโดยสาร

ขนาด 12 ทั่นั่ง
(ดีเซล) ประมาตร
กระบอกสูบไม5ตำ่
กว5า 2,400 ซีซี 

เพื่อเปBนรถรับ-ส5ง
เด็กก5อนปฐมวัยใน
เขต อบต. 

รถโดยสาร 1,294,000 
(งบอบต.) 

1,294,000 
(งบอบต.) 

1,294,000 
(งบอบต.) 

1,294,000 
(งบอบต.) 

1,294,000 
(งบอบต.) 

จำนวนคัน ครูผู�ดูแลเด็ก/
เด็กได�รับ
ความ
ปลอดภัย 

สำนักงาน
ปลัด 

 

21 จัดซื้อกล�องระดับ 
ขนาดกำลังขยาย 30 
เท5า 

เพื่อใช�สำรวจพื้นที่
ก5อสร�าง/ถนน 

กล�องระดับ 34,000 
(งบอบต.) 

34,000 (งบ
อบต.) 

34,000 
(งบอบต.) 

34,000 
(งบอบต.) 

34,000 
(งบอบต.) 

จำนวนชุด ส5วนราชการ/
ประชาชน
ได�รับ
ประโยชน3 

กองช5าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
    ตัวชี้วัด      

(KPI) 
     ผลที่คาดว�า      

จะได#รับ 

หน�วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

2566   
(บาท) 

    2567     
(บาท) 

2568   
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570   
(บาท) 

 
22 สนับสนุน จัดทำ 

ทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชนระดับ
หมู5บ�าน/ตำบล              
(จัดประชาคม
ท�องถิ่น) 

เพื่อเปBนองค3กร
อำนวยการ
สนับสนุนจัดทำ 
ทบทวน ปรับปรุง
แผนพัฒนาท�องถิ่น
ในหมู5บ�าน/ตำบล 

ปPละ 1 ครั้ง 12,000 
(งบอบต.) 

12,000 
(งบอบต.) 

12,000 (งบ
อบต.) 

12,000 
(งบอบต.) 

12,000 
(งบอบต.) 

จำนวน
หมู5บ�าน 

ประชาชนมีส5วน
ร5วมในการจัดทำ
แผนชุมชนระดับ
หมู5บ�าน/ตำบล 

สำนักงาน
ปลัด 

23 การจัดทำผังเมือง
ชุมชน อบต. 

เพื่อดำเนินการวาง
และจัดทำผังเมือง
ชุมชน อบต. 

เขต อบต. 
12/หมู5บ�าน 

100,000 
(งบอบต.) 

100,000 
(งบอบต.) 

100,000 
(งบอบต.) 

100,000 
(งบอบต.) 

100,000 
(งบอบต.) 

จำนวน
หมู5บ�าน 

มีผังชุมชน อบต. 
ที่เปBนสัดส5วนใน
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ 

กองช5าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
    

ตัวชี้วัด      
(KPI) 

     ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567   
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
24 โครงการจัดตั้งศูนย3

ปฏิบัติการร5วมใน
การช5วยเหลือ
ประชาชนของ
องค3กรปกครองส5วน
ท�องถิ่น อ.บึงบูรพ3 

เพื่อให�มี
ศูนย3บริการจัดการ
ร5วมในการ
ช5วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท.อำเภอบึง
บูรพ3ให�มี
ประสิทธิภาพ 

ปPละ 1 ครั้ง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวน
ครั้ง 

ศูนย3บริการ
จัดการร5วมในการ
ช5วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท.อำเภอบึง
บูรพ3มี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
    

ตัวชี้วัด      
(KPI) 

     ผลที่คาดว�า
จะได#รับ 

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567   
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
25 โครงการจัดตั้งศูนย3

ปฏิบัติการร5วมใน
การช5วยเหลือ
ประชาชนของ
องค3กรปกครองส5วน
ท�องถิ่น ระดับตำบล 

เพื่อให�มี
ศูนย3บริการจัดการ
ร5วมในการ
ช5วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท.ระดับตำบล 

ปPละ 1 ครั้ง 70,000 70,000 70,000 0 70,000 จำนวน
ครั้ง 

ศูนย3บริการ
จัดการร5วมในการ
ช5วยเหลือ
ประชาชนของ
อปท.ระดับตำบล
มีประสิทธิภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา     
ตัวชี้วัด      
(KPI) 

    ผลที่คาดว�า       
จะได#รับ 

หน�วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567     
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
26 โครงการทำความดี

ด�วยดวงใจ ลดภัย
สิ่งแวดล�อม 

“มาตรการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย 
ลดใช�ถุงพลาสติกหู
หิ้ว และลดใช�โฟม

บรรจุอาหาร 

เพื่อสร�างจิตสำนึก
ของประชาชนใน
การจัดการขยะมลู
ฝอยในชุมชน โดย
การลดขยะต�นทาง 
ลดการใช�
ถุงพลาสตืก
และโฟมบรรจุ
อาหาร 

จำนวน 12 
หมู5บ�าน 

     
10,000  

      
10,000  

      
10,000  

     
10,000  

     
10,000  

ปริมาณ
ขยะที่ต�น
ทางลดลง
ก5อนนำไป
กำจัดที่

ปลายทาง 

ประชาชนรู�จัก
การคัดแยกขยะที่
ต�นทาง และลด
การใช�ถุงพลาสติก
กล5องโฟมบรรจุ
อาหาร 

สำนักงาน
ปลัด 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา     
ตัวชี้วัด      
(KPI) 

    ผลที่คาดว�า       
จะได#รับ 

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567     
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
27 โครงการรณรงค3

สร�างจิตสำนึก และ
การส5งเสริมการลด
ปริมาณขยะ การทิ้ง 
การคัดแยกขยะมลู
ฝอยในหมู5บ�าน/
ชุมชน   

เพื่อให�ประชาชน
ในหมู5บ�าน/ชุมชน 
รู�จัดการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน
ก5อนนำไปกำจัดที่
ปลายทาง 

จำนวน 12 
หมู5บ�าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณ
ขยะลดลง
ก5อนนำไป
กำจัดที่

ปลายทาง 

ประชาชนรู�จัก
การคัดแยกขยะ
ที่ต�นทาง และ
สามารถกำจัด
ขยะอินทรีย3หรือ
ขยะเปPยก ได�
อย5างถูกต�อง  

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา     
ตัวชี้วัด      
(KPI) 

    ผลที่
คาดว�า       
จะได#รับ 

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567     
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
28 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม

เนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา   พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีิ
นทรมหาวชิราลงกรณ มหิศร
ภูมิพลราชวรางกูร กิตสิิรสิม
บูรณอดลุยเดช สยามินทราธิ
เบศรราชวโรดม บรมนาถ
บพิตร พระวชิรเกล�าเจ�าอยู5หัว 

เพื่ออุดหนุนส5วน
ราชการ 

ปPละ1ครั้ง     10,000 10,000 10,000  10,000   10,000    ร�อยละ
80 

อุดหนุน
ส5วน
ราชการ 

สำนักงานปลัด 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา     
ตัวชี้วัด      
(KPI) 

    ผลที่คาดว�า       
จะได#รับ 

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567     
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 (บาท) 

 
29 อุดหนุนโครงการจัด

กิจกรรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ�าฯพระ

บรมราชินี    

เพื่ออุดหนุนส5วน
ราชการ 

ปPละ1ครั้ง     10,000 10,000 10,000  10,000   10,000    ร�อยละ
80 

อุดหนุนส5วน
ราชการ 

สำนักงานปลัด 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท#องถิ่น 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) 
องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ 

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร� ด#านการพัฒนาองค�กร   
 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค� 

เปQาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา     ตัวชี้วัด      
(KPI)     ผลที่คาด

ว�า       จะ
ได#รับ 

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567     
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
30 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม

เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปPหลวงและวัน
แม5แห5งชาติ  

เพื่ออุดหนุน
ส5วนราชการ 

ปPละ1ครั้ง     10,000 10,000 10,000  10,000   10,000    ร�อยละ80 อุดหนุนส5วน
ราชการ 

สำนักงานปลัด 
 
 
 
 
 
  

 

รวม จำนวน 30โครงการ -   4,666,000 4,666,000 4,666,000 4,666,000 4,666,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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ส�วนท่ี  4 
 

การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
 
 

1. การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่น  เปBนการติดตามและประเมินผลความสอดคล�องและ ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร3การ
พัฒนาขององค3กรปกครองส5วนท�องถิ่น และการติดตามและประเมินผล  โครงการพัฒนาที่องค3กรปกครองส5วนท�องถิ่นได�ดำเนินการตามแผน
ดำเนินงานว5าเปBนไปตามเปSาหมายการ  พัฒนาที่สอดคล�องกับพันธกิจ  ซึ่งสามารถนำไปสู5การบรรลุวิสัยทัศน3ที่องค3กรปกครองส5วนท�องถิ่นกำหนด  

หรือไม5  และโครงการพัฒนาน้ันประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีข้ันตอนดังน้ี  
 

ขั้นตอนท่ี 1  แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค3การบริหารส5วนตำบล.เป?าะ ตามท่ีได�ดำเนินการ  ดังน้ี  

1.1   การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา                 ตามแผน ยุทธศาสตร3การ
พัฒนาองค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ 

 1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  

 2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล  

ขั้นตอนท่ี  2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินดำเนินการการตดิตาม  และ ประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการท่ีกำหนด โดยสามารถติดตามและ ประเมินผลได�ตั้งแต5ก5อนเริม่โครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุด
โครงการ  

ขั้นตอนท่ี  3  รายงานและเสนอความเห็นชอบซ่ึงได�จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินและ ผลการตดิตามและประเมิน
โครงการพัฒนาต5อผู�บรหิารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน นำเสนอต5อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อม
ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย5างน�อย 
ปPละ  1  ครั้ง  

2. การติดตามและประเมินโครงการ 
  1.ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว5าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส5วนท�องถ่ิน  
พ.ศ.2548 หมวด 6 การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข�อ 28,ข�อ 29,ข�อ 30 และข�อ 31  

ข�อ 28 ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต5งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย 
(1) สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน  

(2) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  

(3) ผู�แทนหน5วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 

(4) หัวหน�าส5วนการบริหารท่ีคัดเลอืกกันเองจำนวนสองคน  

(5) ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  

โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทำหน�าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหน่ึงคน ทำหน�าท่ีเลขานุการของ
คณะกรรมการ กรรมการตามข�อ 28 ให�มีวาระอยู5ในตำแหน5งคราวละสองปPและอาจ ได�รับการคัดเลือกอีกได� 

ข�อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินมีอำนาจหน�าท่ี ดังน้ี 

  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต5อ       
    ผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต5อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา   
    ท�องถ่ิน และประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนใน  
    ท�องถ่ิน ทราบโดยท่ัวกันอย5างน�อยปPละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปP ท้ังน้ี 

    ให�ปyด ประกาศโดยเปyดเผยไม5น�อยกว5าสามสิบวัน  

(4) แต5งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช5วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

ข�อ 30 องค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินอาจมอบให�หน5วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือร5วม ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาได�โดยมีข้ันตอนดำเนินการ ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินจัดทำร5างข�อกำหนด 

    ขอบข5าย และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให�หน5วยงานหรือบุคคลภายนอก  
    ดำเนินการ เพ่ือ เสนอผู�บริหารท�องถ่ิน  

(2) ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมตัิข�อกำหนด ขอบข5ายและรายละเอียดของงาน  

(3) หน5วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร5วมดำเนินการตดิตามและประเมินผล   

 (4) ให�หน5วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดำเนินการหรือร5วมดำเนินการติดตามและ     
 ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลต5อณะกรรมการตดิตาม และประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล 
เสนอความเห็นต5อผู�บริหารท�องถ่ิน  

(5) ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการตดิตามและประเมินผลต5อสภาท�องถ่ินคณะกรรมการ  

พัฒนาท�องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนใน ท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย5างน�อยปPละหน่ึงครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปPท้ังน้ีให�ปyด ประกาศโดยเปyดเผยไม5น�อยกว5าสามสบิวัน  

ข�อ 31 เพ่ือประโยชน3ของประชาชนโดยส5วนรวมและเพ่ือให�การบริหารงานขององค3กรปกครองส5วน ท�องถ่ินสอดคล�องกับแนวนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให�มีการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินได�ตามความ
เหมาะสม  

วิธีในการติดตามและประเมินผล มีข้ันตอนการตดิตามและประเมินผล ดังน้ี  

1. กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาของ องค3กรปกครองส5วนท�องถ่ิน  

2. สร�างและพัฒนาเครื่องมือสำหรบัการติดตามและประเมินผล  

3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค3กรปกครองส5วนท�องถ่ิน เพ่ือพิจารณา ให�ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ 
และเครื่องมือสำหรับการติดตามและประเมินผล  

4. ประชุมช้ีแจงแนวทาง วิธีการตดิตามและประเมินผลร5วมกับคณะผู�บริหารและผู�ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือ จัดเตรียมข�อมลูสำหรับรองรับการ
ประเมินก5อนลงพ้ืนท่ีจริง  

5. ลงพ้ืนท่ีสำหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาองค3กรปกครองส5วนท�องถ่ิน ตาม กรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด  

6.ประชุมสำหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู�บริหารและผู�ท่ีเก่ียวข�อง ตามกรอบแนวทางและ วิธีการท่ีกำหนด 
 

2.กำหนดเคร่ืองมือท่ีใช#ในการติดตามและประเมินผล  

          ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาองค3กรปกครองส5วนท�องถ่ิน กำหนดเครื่องมือ ท่ีใช�ในการติดตามประเมินผล ดังน้ี  

1.การใช�แบบสอบถาม  

2.การสัมภาษณ3มีแบบสอบถาม  

3.การสังเกตหรือการสนทนากลุ5ม  
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คำชี้แจง : แบบท่ี 1 เปBนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร3ขององค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง 
หลังจากท่ีองค3กรปกครองส5วนท�องถ่ิน ประกาศใช�แผนยุทธศาสตร3แล�ว 

ชื่อองค�กรปกครองส�วนท#องถิน่  องค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  อำเภอบึงบูรพ� จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 

ไม�มี 
การดำเนินงาน 

ส�วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท#องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพฒันาท�องถ่ิน √  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน 

√  

3.  มีการจัดประชุมอย5างต5อเนื่องสม่ำเสมอ √  

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาท�องถ่ิน √  

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน √  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร5างแผน
ยุทธศาสตร3การพฒันา 

√  

ส�วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท#องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข�อมูลและปXญหาสำคัญของท�องถ่ินมาจัดทำฐานข�อมูล √  

8.  มีการเปyดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส5วนร5วมในการจัดทำแผน √  

9.  มีการวิเคราะห3ศักยภาพของท�องถ่ิน (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท�องถ่ิน 

√  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน3และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินทีส่อดคล�อง
กับศักยภาพของท�องถ่ิน 

√  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน3และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินทีส่อดคล�อง
กับยุทธศาสตร3จังหวัด 

√  

12. มีการกำหนดจุดมุ5งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน √  

13. มีการกำหนดเปSาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน √  

14. มีการกำหนดยุทธศาสตร3การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  

15. มีการกำหนดยุทธศาสตร3ทีส่อดคล�องกับยุทธศาสตร3ของจังหวัด √  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร3การพัฒนา √  

17. มีการจัดทำบัญชีกลุ5มโครงการในแผนยทุธศาสตร3 √  

18.  มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร3 √  

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร3หรือไม5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบท่ี 1 แบบช�วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร�ของท#องถิ่นโดยตนเอง 



373 

 

 

 
 

คำชี้แจง  :  แบบท่ี 2  เปBนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค3เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผน   
ยุทธศาสตร3ขององค3กรปกครองส5วนท�องถ่ิน  ภายใต�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปP  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 
3 เดือน เริ่มตั้งแต5สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสท่ี 1 

ส�วนท่ี  1  ข#อมูลท่ัวไป 

1.  ช่ือองค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินองค�การบริหารส�วนตำบลเป�าะ  อำเภอบึงบูรพ�  จังหวัดศรีสะเกษ 

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี  
(1)   ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2)    ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มนีาคม) 
(3)   ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน)  (4)    ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

208 
 
 
 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร� 
คำช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เปBนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค3เพ่ือใช�ประเมินผลการดำเนินงานของ องค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินตามยุทธศาสตร3ท่ี
กำหนดไว�และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปPละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปPงบประมาณ 

 

ส�วนท่ี 1 ข#อมูลท่ัวไป  

1. ช่ือองค3กรปกครองส5วนท�องถ่ิน องค3การบริหารส5วนตำบล.เป?าะ  อำเภอบึงบูรพ3  จังหวัดศรสีะเกษ 

2. วัน/เดือน/ปP ท่ีรายงาน ภายเดอืนธันวาคมของทุกปP 
การบันทึกข#อมูลแบบท่ี 3/2 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดำเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท#องถิ่นในภาพรวม 

ค ำ ช ี ้ แ จ ง  :  แ บ บ ท ี ่  3/2 เ ป B น แ บ บ ส ำ ร ว จ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ต 5 อ ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง อ ง ค 3 ก ร 
ปกครองส5วนท�องถ่ินในภาพรวม โดยกำหนดให�มีการเก็บข�อมูลปPละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด ปPงบประมาณ 

 

ส�วนท่ี 1 ข#อมูลท่ัวไป  

1.เพศ     (1) ชาย   (2) หญิง  

2.อายุ   (1) ต่ำกว5า 20 ปP  (2) 20-30 ปP   (3) 31-40 ปP    

(4) 41 – 50 ปP  (5) 51-60 ปP   (6) มากกว5า 60 ปP  
3.การศึกษา  (1)ประถมศึกษา   (2) มัธยมศึกษาตอนต�น  (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (4)ปริญญาตรี   (5) อ่ืนๆ  

4.อาชีพหลัก  (1)รับราชการ   (2) เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  (3) ธุรกิจส5วนตัว  

(4)นักเรียน /นักศึกษา  (5) เกษตรกร (6) อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท#องถิ่น แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท#องถิ่น 

แบบท่ี 3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร� 
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ส�วนท่ี 2 ความพึงพอใจต�อผลการดำเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท#องถิ่น  

1. ท5านมีความพึงพอใจต5อผลการดำเนินงานขององค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินในภาพรวมมากน�อยเพียงใด 

 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ 

1) การเปyดโอกาสให�ประชาชนมีส5วนร5วมในโครงการ/กิจกรรม  √  

2) การประชาสัมพันธ3ให�ประชาชนรับรู�ข�อมลูของโครงการ/ กิจกรรม √   

3) การเปyดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม √   

4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต5อ สาธารณะ  √  

5) ความโปร5งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  √  

6) การดำเนินงานเปBนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด    

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู5การแก�ไขปXญหา  √  

8) การแก�ไขปXญหา และการตอบสนองความต�องการของ ประชาชน    

9) ประโยชน3ท่ีประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม √   
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การบันทึกข#อมูลแบบท่ี 3/3  

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดำเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท#องถิ่นในภาพรวม  

คำช้ีแจง : แบบท่ี 3/3 เปBนแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต5อการดำเนินงานขององค3กร ปกครองส5วนท�องถ่ินในแต5ละยุทธศาสตร3 โดย
กำหนดให�มีการเก็บข�อมูลปPละ 1 ครั้ง หลังจาก  
สิ้นสุดปPงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#าน................................................................................................................ 
ท5านมีความพึงพอใจต5อผลการดำเนินงานขององค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินในการพัฒนาและส5งเสริม การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี โดยให�

คะแนนเตม็ 10 ท5านจะให�คะแนนองค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินของท5าน เท5าใด 

 

ความพึงพอใจ คะแนน 
1) การเปyดโอกาสให�ประชาชนมีส5วนร5วมในโครงการ/กิจกรรม 1-3 4-6 7-8 9-10 

2) การประชาสัมพันธ3ให�ประชาชนรับรู�ข�อมลูของโครงการ/ กิจกรรม    √ 

3) การเปyดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม    √ 

4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต5อ สาธารณะ   √  

5) ความโปร5งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    √ 

6) การดำเนินงานเปBนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด    √ 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู5การแก�ไขปXญหา     

8) การแก�ไขปXญหา และการตอบสนองความต�องการของ ประชาชน    √ 

9) ประโยชน3ท่ีประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    √ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการเพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ปJขององค�กรปกครองส�วนท#องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได# 
๑. การสรุปสถานการณ�การพัฒนา   ๑๐ 8 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ปJไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 8.5 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ปJไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 8.5 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา  ๑๐ 8 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด#วย  ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 4 

   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค3สอดคล�องกับโครงการ  ๕ 4 

   ๕.๓ เปSาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู5การตัง้งบประมาณได�ถูกต�อง  5 4 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร3ชาติ 20 ปP  ๕ 4 

   ๕.๕ เปSาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห5งชาติ  

5 4 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0  ๔ 4 

   ๕.๗ โครงการมีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร3จังหวัด  ๕ 4 

   ๕.๘  โครงการแก�ไขปXญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต�หลักประชารัฐ  

5 4 

   ๕.9 งบประมาณ  มีความสอดคล�องกับเปSาหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๕ 4 

   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีงบประมาณ  ๕ 4 

   ๕.๑๑   มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค3และผลท่ีคาดว5าจะได�รับ  ๔ 4 

   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว5าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค3  โครงการ  ๕ 4 

รวม ๑๐๐ 81 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการเพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ปJขององค�กรปกครองส�วนท#องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได# 
1.สรุปสถานการณ3การ 

พัฒนา 
เปBนการวิเคราะห3ด�วยระบบ SWOT Analysis เปBนการวิเคราะห3สภาพ 
การพัฒนาท�องถ่ินและองค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินท่ีเปBนองค3กรหลักใน 
การพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือค�นหาจุดแข็งจุดอ5อนโอกาสและอุปสรรคท่ีอาจ 
ส5งผลต5อการดาเนินงานประเด็นท่ีต�องมีการวิเคราะห3ได�แก5 S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ5อน) O-Opportunity (โอกาส) และ Threat 
(อุปสรรค) หลักการสำคัญก็คือการวิเคราะห3โดยการสำรวจจาก 
สภาพการณ3 2 ด�านคือสภาพการณ3ภายในและสภาพการณ3ภายนอก 
เพ่ือให�รู�จักตนเองและรู�จักสภาพแวดล�อมในการ บริหารและบริการ กิจการ
สาธารณะ 

10 9 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาสี่ปPไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

การควบคุมท่ีมีการใช�ตัวเลขต5างๆ เพ่ือนำมาใช�วัดผลในเชิงปรมิาณ เช5น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต5างๆ ก็คือผลผลติน่ันเองว5าเปBนไป 
ตามท่ีตั้งเปSาหมายเอาไว�หรือไม5จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีได�กำหนด 
ไว�เท5าไหร5 จำนวนท่ีไม5สามารถดำเนินการได�มีจำนวนเท5าไหร5 สามารถ 
อธิบายได�ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท�องถ่ิน 
ตามอำนาจหน�าท่ีท่ีได�กำหนดไว� 
  

10 8 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาสี่ปPไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา 
เทคนิคต5างๆ มาใช�เพ่ือวัดว5าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต5างๆ ท่ี 
ดำเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงต5อความต�องการของประชาชนหรือไม5และ 
เปBนไปตามอำนาจหน�าท่ีหรือไม5 ประชาชนพึงพอใจหรือไม5 สิ่งของ วัสด ุ
ครุภณัฑ3 การดำเนินการต5างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต�อง คงทน 
ถาวร สามารถใช�การได�ตามวัตถุประสงค3หรือไม5 ซ่ึงเปBนไป ตามหลัก 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค3 
และเปSาหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามท่ีได�รับงบประมาณมา 
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส5วนราชการหรือหน5วยงาน 
 

10 8 

4. แผนงานและยุทธศาสตร3
การ 

พัฒนา 

วิเคราะห3แนวทางการพัฒนาว5ามีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร3ของ 
องค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินในมิติต5างๆ จนนำไปสู5การจัดทำโครงการ 
พัฒนาท�องถ่ินโดยใช� SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ 
(integration) กับองค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต5อกัน 
 

10 8 
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5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของช่ือ 

โครงการ 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี 
เปBนโครงการท่ีมีวัตถุประสงค3สนองต5อแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาของ 
องค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินและดำเนินการเพ่ือให�การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน3ขององค3กรปกครองส5วนท�องถ่ินท่ีกำหนดไว� ช่ือโครงการมคีวาม 
ชัดเจน มุ5งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ5านแล�วเข�าใจได�ว5าจะพัฒนาอะไรใน 
อนาคต 

60 
5 

5 

5.2 กำหนวัตถุประสงค3 
สอดคล�องกับโครงการ 

 
 

มีวัตถุประสงค3ชัดเจน (clear objective) โครงการต�องกำหนด 
วัตถุประสงค3สอดคล�องกับความเปBนมาของโครงการ สอดคล�องกับ 
หลักการและเหตผุล วิธีการดำเนินงานต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค3 มี 
ความเปBนไปได�ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 

5.3 เปSาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู5การตั้งงบประมาณ
นำไปสู5การตั้งได�ถูกต�อง  
 
 

สภาพท่ีอยากให�เกิดข้ึนในอนาคตในทิศทางท่ีต�องไปให�ถึงเปSาหมายต�องชัดเจน 
สามารถระบุจำนวนเท5าไหร5 กลุ5มเปSาหมายคืออะไร มผีลผลิตอย5างไร 
กลุ5มเปSาหมาย พ้ืนท่ีดำเนินการ  และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให�ชัดเจน
ว5าโครงการน้ีจะทำท่ีไหน เริ่มต�นในช5วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ5มเปSาหมายของโครงการ  หากกลุ5มเปSาหมายมีหลายกลุ5ม  ให�บอกชัดลงไป
ว5าใครคือกลุ5มหลัก  ใครคือกลุ5มเปSาหมารอง 
 

5 4 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล�องกับแผน
ยุทธศาสตร3 20 ปP 
 

โครงการสอดคล�องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร�างความสามารถในการ
แข5งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน (4) การสร�างโอกาสความ
เสมอภาพและเท5าเทียมกันทางสังคม (5) การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเปBนมิตรต5อสิ่งแวดล�อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให�เกิดความมั่นคง  มั่งคง  ยั่งยืน 

5 4 

5.5 เปSาหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ ) มีความ 

สอดคล�องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห5งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ ฉบับท่ี 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปBนศูนย3กลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน3ภายใต�ยุทธศาสตร3ชาติ 20ปP  
(4) ยึดหลักการนำไปสู5การปฏิบัติให�เกิดผลสมัฤทธ์ิอย5างจริงจังใน 5 ปP ท่ีต5อ
ยอดไปสู5ผลสมัฤทธ์ิท่ีเปBนเปSาหมายระยะยาว ภายใต�แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข5งขันและการหลดุพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู5
รายได�สูง  (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช5วงวัยและการปฏริูประบบเพ่ือ
สร�างสังคมสูงวัยอย5างมีคณุภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (5)(5) 
การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเปBนเมือง (5) การสร�างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย5างเปBนมิตรกับสิ่งแวดล�อม  (6) การ
บริหารราชการแผ5นดินท่ีมีประสิทธิภาพ    

5 4 
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5.5 เปSาหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ ) มีความ 

สอดคล�องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห5งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ ฉบับท่ี 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปBนศูนย3กลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน3ภายใต�ยุทธศาสตร3ชาติ 20ปP  
(4) ยึดหลักการนำไปสู5การปฏิบัติให�เกิดผลสมัฤทธ์ิอย5างจริงจังใน 5 ปP ท่ีต5อ
ยอดไปสู5ผลสมัฤทธ์ิท่ีเปBนเปSาหมายระยะยาว ภายใต�แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข5งขันและการหลดุพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู5
รายได�สูง  (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช5วงวัยและการปฏริูประบบเพ่ือ
สร�างสังคมสูงวัยอย5างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (5)(5) 
การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเปBนเมือง (5) การสร�างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย5างเปBนมิตรกับสิ่งแวดล�อม  (6) การ
บริหารราชการแผ5นดินท่ีมีประสิทธิภาพ    

5 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล�องกับ Thailand 4.0 

 

โครงการมลีักษณะสอดคล�องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจไปสู5 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรมทำน�อย 
ได�มาก เช5น(1) เปลีย่นจากการผลติสินค�า โภคภณัฑ3ไปสู5สินค�าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม (3) เปลีย่นจาก
การเน�นภาคการผลติสินค�า  ไปสู5การเน�นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการ
ท่ีเติมเต็มด�วยวิทยาการ  ความคิดสร�างสรรค3 นวัตกรรม วิทยาศาสตร3 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล�วต5อยอดความได�เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ  เช5นด�านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ   

4  

4 

 
 
 
 
 
 
 

5.7  โครงการสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร3จังหวัด  

โครงการพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับห�วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีได�กำหนดข้ึน  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ินเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม5สามารถแยกส5วนใดส5วนหน่ึงออกจากันได�  
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท�องถ่ินต�องเปBนโครงการเช่ือมต5อหรือเดินทางไป
ด�วยกันกับยุทธศาสตร3จังหวัดท่ีได�กำหนดข้ึนท่ีเปBนปXจจุบัน  

 

5 4 

5.8  โครงการแก�ไขปXญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร�างให�ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต�
หลักประชารัฐ  

เปBนโครงการท่ีดำเนินการภายใต�พ้ืนฐานนความพอเพียงท่ีประชาขน
ดำเนินการเองหรือร5วมดำเนินการ  เปBนโครงการต5อยอดและขยายได�แปBน
โครงการท่ีประชาชนท่ีประชาชนต�องการเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมลีักษณะท่ี
จะให�ท�องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปBนท�องถ่ินท่ีพัฒนาแล�ว ด�วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

5 4 

 ๕.9 งบประมาณ  มีความ
สอดคล�องกับเปSาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได�แก5  (1) ความประหยัด (economy  ) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Efffectiveness) (4)  
ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท�องถ่ิน นำไปสู5ความยุติธรรม (Eguity) (5) ความ
โปร5งใส (Transparency)  

5 4 
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3. สรุปผลการพัฒนาท#องถิ่นในภาพรวม 

  โดยจะดำเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม และเสนอรายงานต5อผู�บริหารเพื่อให�ผู�บริหาร เสนอต5อสภา
องค3การบริหารส5วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค3การบริหารส5วนตำบลเพ่ือประกาศให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีองค3การบริหารส5วนตำบลเป?าะ  ให�
รายงานครั้งที่ 1  ภายในเดือนตุลาคม  และครั้งที่ 2 ภายในเดือน เมษายน  โดยเน�นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เปBนโครงการที่องค3การ
บริหารส5วนตำบลเป?าะ  มีศักยภาพที่จะสามารถดำเนินการได�  ในส5วนของโครงการที่เกินศักยภาพ จะประสานงานขอทราบผลความก�าวหน�าจาก 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินระดับอำเภอ  เพ่ือท่ีจะนำมาจัดทำเปBนรายงานประกาศให�ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.10  มีการประมาณการ
ราคาถูกต�องความหลัก
วิธีการงบประมาณ  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต�องให�สอดคล�องกับโครงการถูกต�อง
ตามหลักวิชาการทางช5าง หลักของราคากลาง ราคากลางท�องถ่ินมีความ
โปร5งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได�ในเชิงแประจักษ3 
 

5 4 

5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค3และท่ีคาดว5า
จะได�รับ   

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performancy indicator : KpI)  ท่ี
สามารถวัดได� (measurable) ใช�บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช�บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได� เช5น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร�อย
ละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค3ท่ีเกิดข้ึนสิ่งท่ึได�รับ (การ
คาดการณ3 คาดว5าจะได�รับ) 

5 4 

5.12 ผลท่ีคาดว5าจะได�รับ
สอดคล�องกับวัตถุประสงค3   

ผลท่ีได�รับเปBนสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล�องกับวัตถุประสงค3ท่ีตั้งไว� การได�ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต�อเท5ากับ
วัตถุประสงค3หรือมากกว5าวัตถุประสงค3ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค3ควรคำนึงถึง
(1) มีความเปBนไปได�และมีความเฉพาะเจาะจง  ในการดำเนินตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได� (3) ระบุสิ่งท่ีต�องการ
ดำเนินงานอย5างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได� (4) 
เปBนเหตเุปBนผล สอดคล�องกับความเปBนจริง (5) ส5งผลต5อการบ5งบอกเวลาได�  

5 4 
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