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บทน ำ 
 

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยมิเพียงที่จะมีหน้าที่ให้บริการ 
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะเป็นองค์กรที่เปิดให้
ประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

นอกจากนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจาย 
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีความ
เป็นอิสระมากข้ึน 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดท า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548” ขึ้น โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่นเองเป็น 2 ประเภท คือ 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 

2. แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling 
Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและจัดท าทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ซ่ึงการจัดท าแผนสามปี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท างบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบล
บ้านบัว เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็น 
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการที่จัดขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ 
เป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
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๑.  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
๑.๑  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑.๒  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

  และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
๑.๓  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
๑.๔  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กับงบประมาณ   
       รายจ่ายประจ าปี 
 

๒.  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี  
๒.1  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
      จังหวัด  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืน   
      และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒.2  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามีปีที่มีความสอดคล้อง และสามารถสนองตอบต่อ 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.3  เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน  
      งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 

๓.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว
ก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอน
การจัดท าเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ ๗  ขั้นตอน  ดังนี้ 

๓.๑  การเตรียมการจัดท าแผน 
๓.๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
๓.๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๔  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
๓.๕  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
๓.๖  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
๓.๗  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

 

๔.  ประโยชน์ของแผนพัฒนำสำมปี 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณา

อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยง  และส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 
 
       (นายกิตติพงษ์  รัตนศศิวิมล) 

          นายกเทศมนตรีต าบลบ้านบัว 
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ส่วนที่  2 
 
 

สภำพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐำน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทท่ี  ๒ 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของเทศบำลต ำบลบ้ำนบัว 
  
๑. สภำพทั่วไป 
 ๑.๑  ที่ตั้ง 

เทศบาลต าบลบ้านบัว ตั้งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ  ๘  
กิโลเมตร บนถนนเส้นทางหลวงสาย บุรีรัมย์ - นางรอง  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ  
ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ด 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ด - เทศบาลต าบลอิสาณ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลลุมปุ๊ก – องค์การบริหารส่วน 

ต าบลสะแกโพรง 
 

๑.๒  เนื้อที่ 
พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านบัวมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   ๔๒.๖๘   ตารางกิโลเมตร หรือ 

๒๖,๖๗๕ ไร ่
 

๑.๓  ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลบ้านบัว  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  มีล าห้วยไหล

ผ่าน  ๒  สาย  พ้ืนที่เหมาะแก่การท านา  มีเขตติดต่อกับอ่างเก็บน้ า  มีหมู่บ้านในเขตชลประทาน  มี
คลองชลประทานไหลผ่านประมาณ  ๑๐  หมู่บ้าน  พ้ืนที่ในเขตชลประทานเหมาะแก่การพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว  และมีพ้ืนที่ส าหรับการปลูกป่าชุมชนประมาณ  ๒,๕๐๐ไร่  พ้ืนที่ว่างเปล่าของต าบล
ประมาณ  ๒,๐๐๐  ไร่   เหมาะแก่การพัฒนาและลงทุนอุตสาหกรรม 
 

๑.๔  จ ำนวนหมู่บ้ำน 
เทศบาลต าบลบ้านบัว  ประกอบด้วยหมู่บ้าน  ๑๘  หมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล

ต าบลเต็มทั้ง  ๑๘  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่  ๑   บ้านบัว 
หมู่ที่  ๒    บ้านบุมะค่า 
หมู่ที่  ๓   บ้านซาด 
หมู่ที่  ๔   บ้านตะโกราย 
หมู่ที่  ๕   บ้านหนองไม้แดง 
หมู่ที่  ๖   บ้านบุ 
หมู่ที่  ๗   บ้านม่วงใต้ 
หมู่ที่  ๘    บ้านผึ้งต้น 
หมู่ที่  ๙   บ้านดอนใหญ่ 
หมู่ที่  ๑๐    บ้านหนองค่าย 
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หมู่ที่  ๑๑  บ้านหัววัว 
หมู่ที่  ๑๒  บ้านโคกระกา 
หมู่ที่  ๑๓    บ้านปลัดชุมแสง 
หมู่ที่  ๑๔  บ้านปรุ 
หมู่ที่  ๑๕  บ้านดอนแฝก 
หมู่ที่  ๑๖    บ้านโคกเพชร 
หมู่ที่  ๑๗    บ้านห้วยจระเข้มาก 
หมู่ที่  ๑๘  บ้านบัว 

 

 ประชำกร 
  เทศบาลต าบลบ้านบัว  มีประชากรรวมทั้งสิ้น   ๙,7๔๘   คน 
  แยกเป็นชาย จ านวน   ๔,๗๙๗  คน 
  แยกเป็นหญิง จ านวน  ๔,๙๕๑  คน  
  (รายงานข้อมูล  ณ  เดือน กันยายน  ๒๕๕๕  แผนกทะเบียน  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์) 
 

๒.  สภำพทำงเศรษฐกิจ 
 อำชีพ 

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  รองลงมาคือ  รับจ้าง   
รับราชการ และค้าขาย 
 

 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนบัว 
   ปั๊มน้ ามัน    ๑   แห่ง 

โรงสี     19 แห่ง 
ร้านค้า             125 แห่ง 
ฟาร์มสุกร    ๒ แห่ง 
ฟาร์มไก่     ๑ แห่ง 
โรงเรือนเกษตรกรรม   6 แห่ง 
 

๓.  สภำพทำงสังคม 
 ๓.๑   กำรศึกษำ 

  โรงเรียนประถมศึกษา   ๖ แห่ง 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา   ๑ แห่ง 

๓.๒  สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
วัด / ส านักสงฆ ์   8 แห่ง 

 ๓.๓  สำธำรณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๑ แห่ง 
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ  100 

  
 

เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บ้า
นบั
ว



 

๖ 

 

 

 
๔.  กำรบริกำรขั้นพื้นฐำน   

๔.๑   กำรคมนำคม  
1. ถนนลาดยางสายหลัก  2  สาย 

-  สายบุรีรัมย์  -  นางรอง  มีสภาพดี 
-  สายบ้านปรุ  -  อ าเภอกระสัง  มีสภาพดี 

๒.  ถนนลาดยางสายรอง  ๓  สาย 
 -   สายบ้านบัว – หนองทะลอก  มีสภาพขรุขระ 
 -   สายบ้านหนองค่าย – ต าบลสะแกโพรง  มีสภาพขรุขระ 
 -   สายบ้านบัว – ต าบลเสม็ด  มีสภาพขรุขระ 
๓.  ถนนลูกรัง  ๔  สาย 

-  สายบ้านบุมะค่า  -  บ้านโคกใหญ่  ต าบลเสม็ด  มีสภาพขรุขระ 
-  สายบ้านโคกระกา  -  บ้านป่าหวาย  ต าบลสะแกโพรง   มีสภาพขรุขระ 
-  สายบ้านหนองค่าย – บ้านไทรโยง ต าบลกระสัง  มีสภาพขรุขระ 
-  สายบ้านหัวววั – บ้านแสลงพัน อ.ล าปลายมาศ มีสภาพขรุขระ 

  ๔.  ถนนดิน  ๔  สาย 
   -   บ้านหนองค่าย – ต าบลลุมปุ๊ก  มีสภาพขรุขระ 
   -   บ้านหนองไม้แดง – บ้านหนองมะเขือ ต าบลสะแกโพรง มีสภาพขรุขระ 
   -   บ้านหนองค่าย – บ้านหนองม้า ต าบลกระสัง  มีสภาพขรุขระ 
   -   บ้านบัว – ต าบลเสม็ด  มีสภาพขรุขระ 
  สภาพการคมนาคมในพ้ืนที่ต าบลบ้านบัวมีสภาพพอใช้ 
 ๔.๒  กำรโทรคมนำคม 

ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  - แห่ง 
สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ  - แห่ง 

๔.๓  กำรไฟฟ้ำ 
มีหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน 

๔.๔   แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
ฝายน้ าล้น    ๔ แห่ง 
บ่อน้ าตื้น    ๑๗ แห่ง 
บ่อโยก     ๑๘ แห่ง 
ถังเก็บน้ าฝน    ๙ แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน    ๗ แห่ง 

   
๔.๕  แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

ล าห้วย     ๒ สาย  
บึง  /  หนองและอ่ืน  ๆ   ๗ แห่ง 
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๗ 

 

 

 
๕.  ข้อมูลอ่ืน  ๆ 

มวลชนจัดตั้ง 
ลูกเสือชาวบ้าน   จ านวน ๒  รุ่น  ๓๐๐ คน 
ไทยอาสาป้องกันชาติ  จ านวน ๑  รุ่น  ๑๐๐ คน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒  รุ่น   ๑๘๙ คน 
อาสาสมัครปกป้องสถาบัน  

 

๖.  ศักยภำพในต ำบล 
ก.  ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวนบุคลำกรทั้งสิ้น    ๕๑  คน 
-  ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ๑๘ คน 
-  ต าแหน่งในส่วนการคลัง      ๖ คน 
-  ต าแหน่งในส่วนโยธา       ๒ คน 
-  ต าแหน่งในส่วนการศึกษา    1๙ คน 
-  ต าแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม       4 คน 
-  ต าแหน่งในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ๑ คน 
-  ต าแหน่งในส่วนส่งเสริมการเกษตร     ๑ คน 
ข.  ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร  
-  มัธยมศึกษาตอนต้น     ๕ คน 
-  มัธยมศึกษาตอนปลาย /  อาชีวศึกษา   3 คน 
-  ปริญญาตรี             ๓๑ คน 
-  สูงกว่าปริญญาตรี             12 คน 
ค.  ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่ 

กำรรวมกลุ่มของประชำชน 
- กลุ่มอาชีพ     ๒ กลุ่ม 
- กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล    ๑ กลุ่ม 

 

๗.  รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

ประมำณกำร ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕ ปี  ๒๕๕๖ หมำยเหตุ 
รำยรับ ๒๙,๘๐๔,๖๑๗.- ๒๘,๙๓๕,๗๐๐.- ๓๘,๖๘๒,๘๐๐.-  
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ส่วนที่  3 
 
 

ผลกำรพฒันำท้องถิน่ในปทีีผ่่ำนมำ 
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ผลกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลบ้ำนบัวในปีท่ีผ่ำนมำ   
 

ปีงบประมำณ  ๒๕๕๕ 
 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร แหล่งที่มำ
งบประมำณ 

งบตำมข้อบัญญัติ วงเงินตำมสัญญำ 

1 กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย ์

สนับสนุนการจัดหาอาหาร
กลางวัน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

546,520 415,389 

2 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,884,680 1,823,832.88 

3 สนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

2,896,660 2,878,070 

4 มอบวุฒิบัตร เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

150,000 21,500 

5 วันเด็กแห่งชาต ิ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

256,940 250,000 

6 กำรพัฒนำ 
ด้ำนเศรษฐกิจ 

พัฒนาบุคลากรในงาน
ส่งเสริมการเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

600,000 341,925 

7 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตร ี
ต าบลบ้านบัว 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 30,000 

8 กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000 197,000 

9 การจัดงานประเพณีต่างๆ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

830,000 715,000 

10 อุดหนุนโครงการประเพณี
ขึ้นเขากระโดง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 10,000 

11 อุดหนุนโครงการประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 10,000 

12 รถบรรทุก(ดเีซล) เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

494,000 480,000 

13 หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

31,000 31,000 

14 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 98,000 

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000 180,000 

16 ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคมุ
โรคพิษสุนัขบ้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

90,000 119,970 
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๑๐ 

 

 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร แหล่งที่มำ
งบประมำณ 

งบตำมข้อบัญญัติ วงเงินตำมสัญญำ 

17  วันผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

190,000 273,050 

18 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

90,000 59,000 

19 อุดหนุนเหลา่กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 10,000 

20 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

355,000 320,100 

21 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 99,000 

22 กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำน 

เมืองที่ดี 
 

(ส านักปลัด) 

เพิ่มศักยภาพคณะผู้บรหิาร 
ส.อบต. ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000 250,550 

23 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
Fix it center 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 34,350 

24 เงินเดือน ค่าตอบแทน (ฝ่าย
การเมือง) 
 

เงินรายได ้ 3,308,640 3,526,567 

25 เงินเดือน เงินเพิ่ม เงิน
ประจ าต าแหน่งฯ 
(ส านักปลัด) 

เงินรายได ้ 2,551,363 2,562,684 

26 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์ 

เงินรายได ้ 800,000 1,200,600 

27 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลา 

เงินรายได ้ 20,000 840 

28 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เงินรายได ้ 100,000 29,985.05 

29 การเตรียมการเลือกตั้ง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

720,000 270,746 

30 (กองคลัง) เงินเดือน เงินเพิ่ม เงิน
ประจ าต าแหน่งฯ 

เงินรายได ้ 1,246,000 1,092,694 

31 (กองช่าง) เงินเดือน เงินเพิ่ม เงิน
ประจ าต าแหน่งฯ 

เงินรายได ้ 1,084,900 523,047 

32 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลา 

เงินรายได ้ 5,000 2,520 

33 (กองการศึกษา) เงินเดือน เงินเพิ่ม เงิน
ประจ าต าแหน่งฯ 

เงินรายได ้ 283,000 1,012,976 

34 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เงินรายได ้ 40,000 38,000 

35 (กองสวัสดิการสังคม) เงินเดือน เงินเพิ่ม เงิน
ประจ าต าแหน่งฯ 

เงินรายได ้ 560,400 671,025 
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๑๑ 

 

 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร แหล่งที่มำ
งบประมำณ 

งบตำมข้อบัญญัติ วงเงินตำมสัญญำ 

36  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เงินรายได ้ 40,000 2,033 

37 เงินเดือน เงินเพิ่ม เงิน
ประจ าต าแหน่งฯ 

เงินรายได ้ 709,760 173,790 

38 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เงินรายได ้ 50,000 304 

39 (กองการเกษตร) เงินเดือน เงินเพิ่ม เงิน
ประจ าต าแหน่งฯ 

เงินรายได ้ 431,300 45,000 

40  ฝึกอบรมสัมมนา(ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ) 
(สน.ปลัด) 

เงินรายได ้ 200,000 16,220 

41  ฝึกอบรมสัมมนา(ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ)/
คลัง 

เงินรายได ้ 80,000 7,784 

42  ฝึกอบรมสัมมนา(ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ)/
ศึกษา 

เงินรายได ้ 50,000 16,100 

43  ฝึกอบรมสัมมนา(ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ)/
สวัสดิการ 

เงินรายได ้ 30,000 12,272 

44  ฝึกอบรมสัมมนา(ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ)/
ช่าง 

เงินรายได ้ 50,000 3,880 

45  จัดหาครภุณัฑ์ส านักงานและ
ครุภณัฑ์อื่นๆในการบริหาร
จัดการ 
(ส ำนักงำนปลัด อบต.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

161,480 46,996 

46 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

17,000 17,000 

47 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,300 3,300 

48 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,000 7,000 

49  จัดหาครภุณัฑ์ส านักงานและ
ครุภณัฑ์อื่นๆในการบริหาร
จัดการ 
(กองคลัง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 87,849 

50 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

17,000 17,000 

51 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,500 6,500 

52 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,200 
 

5,200 

53   เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,500 6,500 
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๑๒ 

 

 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร แหล่งที่มำ
งบประมำณ 

งบตำมข้อบัญญัติ วงเงินตำมสัญญำ 

54  จัดหาครภุณัฑ์ส านักงานและ
ครุภณัฑ์อื่นๆในการบริหาร
จัดการ 
(กองช่ำง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 15,780 

55 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000 39,000 

56  จัดหาครภุณัฑ์ส านักงานและ
ครุภณัฑ์อื่นๆในการบริหาร
จัดการ 
(กองกำรศึกษำ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 98,000 

57 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,000 7,000 

58 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,500 6,500 

59  จัดหาครภุณัฑ์ส านักงานและ
ครุภณัฑ์อื่นๆในการบริหาร
จัดการ 
(กองสวสัดิกำรสังคม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000 39,100 

60 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,900 3,900 

61  จัดหาครภุณัฑ์ส านักงานและ
ครุภณัฑ์อื่นๆในการบริหาร
จัดการ 
(ส่วนส่งเสรมิกำรเกษตร) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 7,200 

62  จัดหาครภุณัฑ์ส านักงานและ
ครุภณัฑ์อื่นๆในการบริหาร
จัดการ 
(กองสำธำรณสขุฯ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 5,150 

63 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

17,000 17,000 

64   เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,900 3,900 

65 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,000 7,000 

66 ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา(ทุน
ปริญญาโท ๒ คน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000 25,650 

67 ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา(ทุน
ปริญญาตรี ๒ คน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

66,000 1,500 

68 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่/
สวัสดิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000 7,000 

69 อุดหนุน ศพส.อ.เมืองบุรรีัมย ์  25,000 25,000 
70 ศูนย์อ านวยการความ

ปลอดภัยทางถนน 
 100,000 97,919 

 กำรบริหำรทรัพยำกร
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
ที ่ โครงกำร แหล่งที่มำงบประมำณ วงเงินตำมสัญญำ 
๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๕ เชือ่ม หมู่ที่ ๑๐ กรมส่งเสรมิ 

การปกครองท้องถิ่น 
๒,๖๗๔,๐๐๐ 
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ส่วนที่  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สรุปยทุธศำสตร์และแนวทำง 
กำรพฒันำ 
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วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนบัว 
************** 

 

  “  บ้ำนเมืองน่ำอยู่  จัดกำรศึกษำด้วยระบบเทคโนโลยี  
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี ” 
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พันธกิจ   (Mission) 
************* 

 
๑. ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  และโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ได้มำตรฐำน   

และเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน   เพ่ือรองรับ  กำรขยำยตัวของ
เมืองในอนำคต 

๒. เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
๓. ส่งเสริมกำรศึกษำและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำม 
๔. ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของประชำชน 
๕. พัฒนำศักยภำพของคนและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
๖. จัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
๗. พัฒนำและปรับปรุงภูมิทศัน์ให้สวยงำม 
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จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพฒันำ 

(Goal) 
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพฒันำเทศบำลต ำบลบ้ำนบัว 

*************** 
 
  ๑.  เพ่ือให้เทศบำลต ำบลบ้ำนบัวเป็นศูนยก์ลำงเศรษฐกิจของต ำบลรวมไปถึงต ำบล   
       ข้ำงเคียง  อ ำเภอ  และจังหวัด 
   ๒.  เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตลงได้ 
   ๓.  เพ่ือให้ประชำชนมีรำยได้สูงขึ้น 
   ๔.  เพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคเพ่ิมมำกขึ้น 
   ๕.  เพ่ือให้ประชำชนได้มีคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น 
   ๖.  เพ่ือให้เด็กและเยำวชนมีคุณภำพผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับที่สูงขึ้น 
   ๗.   เพ่ือให้เด็กก่อนปฐมวัย  สำมำรถเข้ำรับกำรศึกษำในระดับสูงขึ้นได้อยำ่งมี 
        ประสิทธภิำพ 
   ๘.  เพ่ือให้ประชำชนมีสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   ๙.  เพ่ือให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจจำกกำรบริหำรงำน 
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
1.  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 

1.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 
 
 
 
1.2  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง  ชุมชน 
       กับสถานศึกษา  เพื่อให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่าง  
       มีประสิทธิภาพ 
 
 
1.3  ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี  
        สารสนเทศ 
 
 

2.1  ส่งเสริมการพัฒนารายได้แก่ประชาชน 
 
 
 
2.2  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรอินทรีย์ 

1.1.1  สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 
1.1.2  สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวัน (โรงเรียน 6 แห่ง) 
1.1.3  สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
1.1.4  สนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการศึกษาต่างๆ 
1.1.5  มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
1.2.1  วันเด็กแห่งชาติ 
1.2.2  วันพ่อแห่งชาติ 
1.2.3  วันแม่แห่งชาติ 
1.2.4  ทัศนศึกษาของเด็ก 
๑.๒.๕  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บัณฑิตน้อย 
1.3.1  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
1.3.2  การให้บริการอินเตอร์เน็ต 
๑.๓.๓  จัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนระบบ wifi 
 

2.1.1 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี 
2.1.2 ฝึกอบรมอาชีพท าดอกไม้จันทน์กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลฯ 
2.1.3 ฝึกอาชีพผู้พิการ 
2.1.4 อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร 
2.2.1 จัดซื้อเมล็ดข้าวพันธุ์ดี 
2.2.2 พัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
2.2.3 รณรงค์ไถกลบตอซังฟางข้าวและการหว่านพืชปุ๋ยสด 
2.2.4 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

3.  กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 3.1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกสบายในการด ารงชีวิตของประชาชน 
 
 
 
 

3.1.1 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบท่อระบายน้ า 
3.1.2 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
3.1.3 ก่อสร้างถนนดินพร้อมวางระบบระบายน้ า 
3.1.4 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3.1.5 ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านบัวเชื่อมต าบลลุมปุ๊ก 
3.1.6 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
3.1.7 ปรับปรุง-ซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
3.1.8 ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่/ขนาดกลาง 
3.1.9 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและขยายเขตประปา 
3.1.10 ขยายเขตประปาภูมิภาค 
3.1.11 ขยายเขตไฟฟ้า 
3.1.12 ติดตั้งไฟกิ่ง 
3.1.13 ก่อสร้างรั้วสนามเด็กเล่น 
3.1.14 ก่อสร้างเสาธง 
3.1.15 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
3.1.16 ติดตั้งกล้อง CCTV 
3.1.17 แยกหมู่บ้าน 
3.1.18 บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 
3.1.19 จัดซื้อรถเก็บขยะ 
3.1.20 จัดหาภาชนะใส่ขยะ 
3.1.21 จัดหาที่ทิ้งขยะ 
3.1.22 จัดท าทางขึ้น-ลง ส าหรับผู้พิการ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

3.2 การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

 
 
 
 
3.3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
 
 
 
 
 
 

3.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
 
 

 
 
 
 

๓.๑.๒๓ ติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายแนะน าสถานที่) 
๓.๑.๒๔ ก่อสร้างป้ายส านักงาน 
๓.๑.๒๕ เปลี่ยนชื่ออาคารส านักงาน 
 
3.2.1 จัดงานประเพณีต่างๆ(งานลอยกระทง,วันเข้าพรรษาฯ) 
3.2.2 อุดหนุนโครงการประเพณีข้ึนเขากระโดง 
3.2.3 อุดหนุนโครงการประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 
3.2.4 อุดหนุนโครงการแข่งเรือ อ.สตึก 
3.2.5 สนับสนุนกิจกรรมคุณธรรม/จริยธรรม/วัฒนธรรม 
 
3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
3.3.2 รณรงค์ฉดีวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
3.3.3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารก าจัด

ลูกน้ ายุงลาย) 
3.3.4 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
3.3.5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านบัว 
 

3.4.1 วันผู้สูงอายุ 
3.4.2 ส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
3.4.3 ส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
3.4.4 ส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
3.4.5 อุดหนุนกาชาด 
3.4.6 ผู้สูงอายุน าพาเยาวชนสุขใจท าบุญไหว้พระ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
๔. กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๕  การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
 
 
 
 
 
 

4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร 
 ทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
4.2  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้ 

มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.1   กีฬาต้านยาเสพติด (ทต.บ้านบัวเกมส์) 
3.5.2   จัดหาอุปกรณ์กีฬา 
3.5.3   อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีอ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ 
3.1.๔  ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 
๓.๑.๕  ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
 
๔.๑.๑   เพ่ิมศักยภาพคณะผู้บริหาร สท. พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 
4.1.2   พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน และ อสม. 
๔.๑.๓   จัดเวทีประชาคม 
๔.๑.๔   ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix It Center 
 
4.2.1 อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ผู้บริหาร

และ สท. 
4.2.2 ปฏิบัติงานนอกเวลา 
4.2.3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ส านักงาน 
4.2.4 ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญา

ตรีและปริญญาโท 
4.2.5 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
4.2.6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการกู้ชีพ และ ส.อปพร. 
4.2.7 ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล  
(PSD) 

 
4.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร 

 ทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้ 

มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
 
 
4.6 ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล  

(PSD) 
 
 
 

๔.๓.๑  จัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 
 
๔.๔.๑  ฝึกอบรมและฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
๔.๔.๒  จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล 
๔.๔.๓  อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) 
๔.๔.๔  บ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
๔.๔.๕  สนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
๔.๔.๖  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
๔.๔.๗  จัดตั้ง/ฟ้ืนฟูผู้ประสาน าลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด) 
๔.๔.๘  สนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในระดับต าบลในการตั้งด่าน
ตรวจตราและเฝ้าระวัง 
 
๔.๕.๑  เทศบาลพบประชาชน 
๔.๕.๒  อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. 
 
 
๔.๖.๑  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และการช าระ
ภาษ ี
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
๕. กำรบริหำรทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม ๕.๑ แนวทางการสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟู

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 
 
๕.๒ แนวทางการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ า 
 
 
 
๕.๓  แนวทางการส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์     
สภาพแวดล้อม 

 

๕.๑.๑  ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา 
มหาราชินี 
๕.๑.๒  พัฒนาแหล่งศึกษาดูนก 
 
๕.๒.๑  ขุดลอกห้วยจระเข้มาก 
๕.๒.๒  ขุดลอกสระน้ า 
๕.๒.๓  ขุดลอกล าห้วยปอ 
 
๕.๓.๑  ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า (สระหนองบัว) 
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“วิสัยทศัน์”  จังหวัดบุรีรัมย ์
 
 “คนบุรีรัมย์มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีบ้ำนเมืองน่ำอยู่ และเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวทำงอำรยธรรมขอม” 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

๑.  สังคมเกษตรมีความมั่นคง “พัฒนาสังคมเกษตรให้มีความม่ันคง” ดังนี้ 
๑.  เพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร(Primary Product) 
๒.  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตร(Secondary Product) 
๓.  เพ่ิมมูลค่าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
๔.  เพ่ิมมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม 
๕.  เพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
๖.  ลดต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร 

๒.  บ้านเมืองน่าอยู่ “พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ิมรายได้ สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม” ดังนี้ 
๑.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
๒.  คุณภาพชีวิต (สุขภาวะ) ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
๓.  ครอบครัวอบอุ่น 
๔.  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๕.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สะดวกและทั่วถึง 
๗.  การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง 
๘.  ผู้ด้อยโอกาสได้รับบริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง 
๙. ประชาชนได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐ 
 

๓.  การท่องเที่ยว “เพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว” ได้แก่ 
๑.  แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
๒.  บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
๓.  การบริการท่องเที่ยวและที่เก่ียวข้องได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพ 
๔.  มีเครือข่ายการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
๕.  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท่องเที่ยวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๖.  มีแหล่งและข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวที่สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
๔.  สังคมร่มเย็นและธรรมาภิบาล “ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ได้แก่ 
๑.  หมู่บ้านชนะยาเสพติด 
๒.  ความส าเร็จตามแผนความม่ันคง 
๓.  ความส าเร็จการป้องกันอาชญากรรม 
๔.  บรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
๕.  ความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ธรรมาภิบาล 
๗. หน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมิน  PMQA 
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ส่วนที่  5 
 
 
 
 
 
 

 

บัญชีโครงกำรพัฒนำ
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ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
(กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม)

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้มีมาตรฐาน
๑) สนับสนุนการจดัหาอาหารกลางวัน(ศูนยพ์ฒันาเด็ก) 1 700,000         1 700,000       1 700,000        3 2,100,000         
๒) สนับสนุนการจดัหาอาหารกลางวัน (โรงเรียนในต าบล ๖ แห่ง) 1 3,000,000      1 3,000,000     1 3,000,000     3 9,000,000         
๓) สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 1 2,000,000      1 2,000,000     1 2,000,000     3 6,000,000         
4) สนับสนุนอปุกรณ์และส่ือการศึกษาต่างๆ 1 50,000           1 50,000          1 50,000          3 150,000           
5) มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 1 25,000           1 25,000          1 25,000          3 75,000             
๑.๒ แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งผู้ปกครอง ชุมชนกับสถานศึกษาเพ่ือให้การพัฒนาเด็กเปน็ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
๑) วันเด็กแห่งชาติ 1 250,000         1 250,000       1 250,000        3 750,000           
๒) วันพอ่แห่งชาติ 1 20,000           1 20,000          1 20,000          3 60,000             
๓) วันแม่แห่งชาติ 1 20,000           1 20,000          1 20,000          3 60,000             
๔) ทัศนศึกษาของเด็ก 1 200,000         1 200,000       1 200,000        3 600,000           
๕) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแกบ่ัณฑิตน้อย 1 150,000         1 150,000       1 150,000        3 450,000           
๑.๓  แนวทางการส่งเสริมการรับรูข้้อมูลข่าวสารเทคโนโลยสีารสนเทศ
๑) เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร 1 30,000           1 30,000          1 30,000          3 90,000             
๒) การให้บริการอนิเตอร์เน็ต 1 10,000           1 10,000          1 10,000          3 30,000             
๓) จดัต้ังศูนยอ์นิเตอร์เน็ตชุมชนระบบ wifi 1 200,000         - - - - 1 200,000           

รวม 13 6,945,000    12        6,745,000  12        6,745,000   37        20,435,000      

บญัชีสรุปโครงการพัฒนาภายใต้แนวทางพัฒนา (พ.ศ. 2557-2559)
เทศบาลต าบลบา้นบวั อ าเภอเมืองบรุีรัมย ์ จังหวดับรุีรัมย์

ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 รวม 3 ปี
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ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
(กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม)

ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 รวม 3 ปี

๒. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางการส่งเสริมการพัฒนารายได้แก่ประชาชน
๑) อดุหนุนกลุ่มพฒันาสตรี 1 20,000           1 20,000          1 20,000          3 60,000             
๒) ฝึกอบรมอาชีพท าดอกไม้จนัทน์กลุ่มพฒันาสตรีต าบลบ้านบัว 1 20,000           - - - - 1 20,000             
๓) ฝึกอาชีพผู้พกิาร 1 10,000           - - - - 1 10,000             
๔) อบรมและพฒันาบุคลากรด้านการเกษตร 1 600,000         1 600,000       1 600,000        3 1,800,000         
๒.๒ แนวทางการส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์
๑) จดัซ้ือเมล็ดขา้วพนัธุดี์ 1 100,000         1 100,000       1 100,000        3 300,000           
๒) พฒันาศักยภาพศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร 1 45,000           1 45,000          1 45,000          3 135,000           
๓) รณรงค์ไถกลบตอซังฟางขา้วและการหว่านพชืปุย๋สด 1 40,000           1 40,000          1 40,000          3 120,000           
๔) ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพษิ 1 15,000           1 15,000          1 15,000          3 45,000             

รวม 8 795,000        6 765,000       6 765,000       20 2,490,000        
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ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
(กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม)

ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 รวม 3 ปี

๓. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ
๓.๑  แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวก
สบายในการด ารงชีวติของประชาชน
๑) กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบระบายน้ า 19 4,200,580      13 4,894,500     9 4,250,000     41 13,345,080       
๒) กอ่สร้างถนนลาดยาง - - 4 17,004,870   1 4,740,000     5 21,744,870       
๓) กอ่สร้างถนนดินพร้อมวางระบบระบายน้ า - - 4 3,450,000     2 800,000        6 4,250,000         
๔)  กอ่สร้างสะพาน คสล. 1 2,500,000      1 2,000,000     - - 2 4,500,000         
๕) ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านบัวเชื่อม ต.ลุมปุก๊ 1 2,000,000      - - - - 1 2,000,000         
6) ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 18 1,800,000      - - - - 18 1,800,000         
๖) ปรับปรุง-ซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 1 1,000,000      - - - - 1 1,000,000         
๗) กอ่สร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ 1 3,000,000      - - - - 1 3,000,000         
8) กอ่สร้างประปาผิวดินขนาดกลาง 1 2,000,000      - - - - 1 2,000,000         
9) ปรับปรุงระบบประปาและขยายเขตประปาหมู่บ้าน 1 5,000,000      - - - - 1 5,000,000         
10) ขยายเขตประปาภูมิภาค 1 5,000,000      1 5,000,000     - - 2 10,000,000       
11) ขยายเขตไฟฟา้ 1 200,000         - - - - 1 200,000           
๑2) ติดต้ังไฟกิ่ง 1 300,000         - - - - 1 300,000           
๑3) กอ่สร้างร้ัวสนามเด็กเล่น 1 300,000 - - - - 1 300,000           
๑4) กอ่สร้างเสาธง 1 50,000           - - - - 1 50,000             
๑5) ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (ศูนยพ์ฒันาเด็กฯ) 1 150,000         - - - - 1 150,000           
๑6) ติดต้ังกล้อง CCTV 2 1,080,000      - - - - 2 1,080,000         
๑7) แยกหมู่บ้าน 1 10,000           - - - - 1 10,000             
๑8) บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 1 100,000         1 100,000       1 100,000        3 300,000           
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ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
(กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม)

ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 รวม 3 ปี

๑๙) จดัซ้ือรถเกบ็ขยะ ๑ 2,000,000      - - - - ๑ 2,000,000         
๒๐) จดัหาภาชนะใส่ขยะ ๑ 200,000         - - - - ๑ 200,000           
๒๑) จดัหาทีท่ิง้ขยะ ๑ 200,000         ๑ 300,000       - - ๒ 500,000           
๒๒) จดัท าทางขึ้น-ลง ส าหรับผู้พกิาร ๑ 50,000           - - - - ๑ 50,000             
๒๓) ติดต้ังป้ายจราจร (ป้ายแนะน าสถานที)่ ๑ 57,000           - - - - ๑ 57,000             
๒๔) กอ่สร้างป้ายส านักงาน ๑ 350,000         - - - - ๑ 350,000           
๒๕) เปล่ียนชื่ออาคารส านักงาน ๑ 40,000           - - - - ๑ 40,000             

๑) จดังานประเพณีต่างๆ (งานลอยกระทง,วันเขา้พรรษาฯ) 1 800,000         1 800,000       1 800,000        3 2,400,000         
๒) อดุหนุนโครงการประเพณีขึ้นเขากระโดง 1 10,000           1 10,000          1 10,000          3 30,000             
๓) อดุหนุนโครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 1 20,000           1 20,000          1 20,000          3 60,000             
๔) อดุหนุนโครงการแขง่เรือ อ.สตึก 1 10,000           1 10,000          1 10,000          3 30,000             
๕) สนับสนุนกจิกรรมคุณธรรม/จริยธรรม/วัฒนธรรม 1 50,000           1 50,000          1 50,000          3 150,000           
๓.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน 1 180,000         1 180,000       1 180,000        3 540,000           
๒) รณรงค์ฉดีวัคซีนป้องกนัและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 1 120,000         1 120,000       1 120,000        3 360,000           
3) จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์(สารก าจดัลูกน้ ายงุลาย) 1 280,000         1 280,000       1 280,000        3 840,000           
๔) จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน 1 80,000           - - - - 1 80,000             
๕) สมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพต าบลบ้านบัว 1 220,000         1 220,000       1 220,000        3 660,000           
3.4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวสัดิการของชุมชน
๑) วันผู้สูงอายุ 1 300,000         1 300,000       1 300,000        3 900,000           
๒) ส่งเสริมเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 1 10,000,000    1 10,000,000   1 10,000,000   3 30,000,000       

๓.๒  แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน
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ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
(กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม)

ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 รวม 3 ปี

๓) ส่งเสริมเบีย้ยงัชีพผู้พกิาร 1 4,292,000      1 4,292,000     1 4,292,000     3 12,876,000       
๔) ส่งเสริมเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 1 90,000           1 90,000          1 90,000          3 270,000           
5) อดุหนุนกาชาด 1 10,000           1 10,000          1 10,000          3 30,000             
6) ผู้สูงอายนุ าพาเยาวชนสุขใจท าบุญไหว้พระ 1 20,000           1 20,000          1 20,000          3 60,000             
3.5 แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
๑) กฬีาต้านยาเสพติด (ทต.บ้านบัว เกมส์) 1 500,000         1 500,000       1 500,000        3 1,500,000         
๒) จดัหาอปุกรณ์กฬีา 1 200,000         1 200,000       1 200,000        3 600,000           
3) อดุหนุนโครงการแขง่ขนักฬีาประเพณีอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 1 30,000           - - - - 1 30,000             
4) กอ่สร้างลานกฬีา/สนามกฬีา 2 8,200,000      1 2,000,000     - - 3 10,200,000       
5) กอ่สร้างสนามเด็กเล่น 1 100,000         - - - - 1 100,000           

รวม 82 55,919,580   43 51,851,370  30 26,992,000   155 134,762,950    
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ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
(กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม)

ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 รวม 3 ปี

๔.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี
๔.๑ แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
๑) เพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สท. พนกังาน ลูกจ้างและพนกังานจ้าง 1 500,000         1 500,000       1 500,000        3 1,500,000         
๒) พฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน อสม. 1 100,000         1 100,000       1 100,000        3 300,000           
๓) จดัเวทีประชาคม 1 25,000           1 25,000          1 25,000          3 75,000             
๔) ศูนยซ่์อมสร้างเพือ่ชุมชน Fix It Center 1 50,000           - - - - 1 50,000             
4.2 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบคุลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
1) อบรมสัมมนาของพนกังานส่วนต าบล ลูกจ้าง ผู้บริหารและ สท. 7 330,000         7 330,000       7 330,000        21 990,000           
2) ปฏิบัติงานนอกเวลา 7 115,000         7 115,000       7 115,000        21 345,000           
3) จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ และเคร่ืองใช้ส านักงาน 30 1,504,400      15 930,000       15 930,000        60 3,364,400         
4) ทนุการศึกษาเพื่อพฒันาองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 1 186,000         1 186,000       1 186,000        3 558,000           
5) ประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ ๑ 800,000         1 800,000       1 800,000        3 2,400,000         
๖) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานด้านการกู้ชีพ และ ส.อปพร. ๑ 450,000         ๑ 450,000       ๑ 450,000        3 1,350,000         
๗) ค่าบ ารุงสมาคมสันนบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย ๑ 30,000           ๑ 30,000          ๑ 30,000          3 90,000             
4.3 แนวทางส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
๑) จดัท าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 1 50,000           1 50,000          1 50,000          3 150,000           
4.4 แนวทางการพัฒนาและจัดระเบยีบของชุมชนและสังคม
๑) ฝึกอบรมและฝึกอบรมทบทวน อปพร. 1 250,000         1 250,000       1 250,000        3 750,000           
๒) จดัต้ังจดุบริการประชาชนในช่วงเทศกาล 1 120,000         1 120,000       1 120,000        3 360,000           
3) อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) 1 150,000         1 150,000       1 150,000        3 450,000           
๔) บ าบัดฟืน้ฟผูู้ติดยาเสพติด 1 150,000         - - - - 1 150,000           
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ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
(กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม)

ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 รวม 3 ปี

5) อดุหนุนโครงการเพิม่ศักยภาพศูนยต่์อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด 1 25,000           - - - - 1 25,000             
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์
6) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 1 20,000           - - - - 1 20,000             
7) จดัต้ัง/ฟืน้ฟผูู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด) 1 108,000         - - - - 1 108,000           
๘) สนับสนุนหน่วยเฉพาะกจิในระดับต าบลในการต้ังด่านตรวจตรา 1 30,000           - - - - 1 30,000             
และเฝ้าระวัง
4.5 แนวทางส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับกิจการของเทศบาล
๑) เทศบาลพบประชาชน 1 50,000           1 50,000          1 50,000          3 150,000           
2) อดุหนุนศูนยข์อ้มูลขา่วสารการจดัซ้ือจดัจา้งของ อปท. 1 20,000           - - - - 1 20,000             
๔.๖ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้
๑) ประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกบัการจดัเกบ็รายได้และการช าระภาษี 1 10,000           1 10,000          1 10,000          3 30,000             

รวม ๖๔ 5,073,400      ๔๒ 4,086,000    ๔๒ 4,086,000     ๑๔๘ 13,245,400      
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ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
(กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม) (กิจกรรม)

ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 รวม 3 ปี

๕. ยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แนวทางการสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๑) ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี 1 100,000         - - - - 1 100,000           
๒) พฒันาแหล่งศึกษาดูนก - - 1 100,000       - - 1 100,000           
๕.๒ แนวทางการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ า
๑) ขดุลอกห้วยจรเขม้าก หมู่ที ่๑,๒,๓,๔,๖,๗,๑๔,๑๘ 1 2,500,000      1 2,500,000     - - 2 5,000,000         
๒) ขดุลอกสระน้ า หมู่ที ่๑๑ 1 300,000         - - - - 1 300,000           
๓) ขดุลอกล าห้วยปอ หมู่ ๙,๑๕ 1 1,500,000      - - - - 1 1,500,000         
๕.๓ แนวทางการส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม
๑) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า (สระหนองบัว) - - 1 5,000,000     1 5,000,000     2 10,000,000       

รวม 4 4,400,000      3 7,600,000    1 5,000,000     8 17,000,000      

รวมทัง้สิ้น ๑๗๑ 73,132,980   ๑๐๖ 71,047,370  ๙๑ 43,588,000   ๓๖๘ 187,768,350    
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ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้มีมาตรฐาน

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 สนับสนุนการจดัหาอาหารกลางวัน เพือ่ส่งเสริมการเจริญเติบโต ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 700,000     700,000     700,000     เด็กเจริญเติบโต กองการศึกษา

ของเด็ก ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ตามเกณฑ์
2 สนับสนุนการจดัหาอาหารกลางวัน เพือ่ส่งเสริมการเจริญเติบโต โรงเรียนในเขตต าบล 3,000,000  3,000,000  3,000,000  เด็กเจริญเติบโต กองการศึกษา

ของเด็ก 6 โรงเรียน ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ตามเกณฑ์
3 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพือ่ส่งเสริมการเจริญเติบโต เด็กนักเรียนในต าบล 2,000,000  2,000,000  2,000,000  เด็กเจริญเติบโต กองการศึกษา

ของเด็ก ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ตามเกณฑ์
4 สนับสนุนอปุกรณ์และส่ือการศึกษาต่างๆ เพือ่ให้เด็กมีพฒันาการทีดี่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ 150,000     150,000     150,000     เด็กมีพฒันาการทีดี่ขึ้น กองการศึกษา

โรงเรียนในเขตต าบล ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั

5 มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก 25,000       25,000       25,000       การเรียนการสอน กองการศึกษา
ในการเรียนการสอน ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

เทศบาลต าบลบ้านบัว
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1.2  แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งผู้ปกครอง ชุมชนกับสถานศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาเด็กเปน็ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
6 วันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมกจิกรรมระหว่าง เด็กในต าบล 250,000     250,000     250,000     เด็กและผู้ปกครองได้ กองการศึกษา

เด็กและผู้ปกครอง ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ร่วมกจิกรรมร่วมกนั
7 วันพอ่แห่งชาติ ส่งเสริมกจิกรรมระหว่าง ผู้ปกครองเด็กเล็ก 20,000       20,000       20,000       เด็กได้แสดงความ กองการศึกษา

เด็กและผู้ปกครอง ในพืน้ทีต่ าบล ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั กตัญญูต่อบิดา
8 วันแม่แห่งชาติ ส่งเสริมกจิกรรมระหว่าง ผู้ปกครองเด็กเล็ก 20,000       20,000       20,000       เด็กได้แสดงความ กองการศึกษา

เด็กและผู้ปกครอง ในพืน้ทีต่ าบล ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั กตัญญูต่อมารดา
9 ทัศนศึกษาของเด็ก ส่งเสริมพฒันาการของเด็ก ผู้ปกครองเด็กเล็ก 200,000     200,000     200,000     เด็กมีพฒันาการทีดี่ขึ้น กองการศึกษา

ในพืน้ทีต่ าบล ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั

10 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแกบ่ัณฑิตน้อย ส่งเสริมกจิกรรมระหว่าง ศูนยพ์ฒันาเด็ก 150,000     150,000     150,000     เด็กและผู้ปกครองได้ กองการศึกษา
เด็กและผู้ปกครอง ต าบลบ้านบัว ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ร่วมกจิกรรมร่วมกนั

1.3  แนวทางการส่งเสริมการรับรูข้้อมูลข่าวสารเทคโนโลยสีารสนเทศ

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
11 เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร ประชาชนในต าบล 30,000       30,000       30,000       บุคคลทัว่ไปรับทราบ ส านักปลัดเทศบาล

ของทางราชการ ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ขอ้มูลของทางราชการ
12 การให้บริการอนิเตอร์เน็ต เพือ่ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูล ประชาชนในต าบล 10,000       10,000       10,000       ประชาขนรับรู้ขา่วสาร ส านักปลัดเทศบาล

ขา่วสารเร็วขึ้น ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั เร็วขึ้น
13 จดัต้ังศูนยอ์นิเตอร์เน็ตชุมชนระบบ wifi เพือ่ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูล ต าบลบ้านบัว 200,000     ประชาขนรับรู้ขา่วสาร กองการศึกษา

ขา่วสารเร็วขึ้น ทต.บ้านบัว เร็วขึ้น
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2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนารายได้แก่ประชาชน
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

14 อดุหนุนกลุ่มพฒันาสตรี เพือ่ส่งเสริมกจิกรรม กลุ่มพฒันาสตรี 20,000       20,000       20,000       กลุ่มพฒันาสตรีมีความ กองสวัสดิการ
กลุ่มพฒันาสตรี ต าบลบ้านบัว ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั เขม้แขง็มากขึ้น สังคม

๑๕ ฝึกอบรมอาชีพท าดอกไม้จนัทน์ของกลุ่ม เพือ่ส่งเสริมกลุ่มพฒันาสตรี กลุ่มพฒันาสตรี 20,000       กลุ่มพฒันาสตรีมีความ กองสวัสดิการ
พฒันาสตรีต าบลบ้านบัว ต าบลบ้านบัว ทต.บา้นบวั เขม้แขง็มาก/รายได้ขึ้น สังคม

๑๖ ฝึกอาชีพผู้พกิาร เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมและ ผู้พกิารในต าบล 10,000       ผู้พกิารสามารถมีรายได้ กองสวัสดิการ
เพิม่รายได้แกผู้่พกิาร ทต.บา้นบวั เล้ียงตนเองได้ สังคม

๑๗ อบรมและพฒันาบุคลากรในการส่งเสริม เพือ่พฒันาและให้ความรู้ เกษตรกรในต าบล 600,000     600,000     600,000     เกษตรมีความรู้ในการ กอง
การเกษตร (เกษตรหมู่บ้าน) แกบุ่คลากรด้านการเกษตร ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ประกอบอาชีพเพิม่ขึ้น การเกษตร

2.2  แนวทางการส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ จดัซ้ือเมล็ดขา้วพนัธุดี์ เพือ่จดัซ้ือเมล็ดขา้วพนัธุดี์ เกษตรกรต าบลบ้านบัว 100,000     100,000     100,000     เกษตรกรได้รับผลผลิต กอง
ให้แกเ่กษตรกร ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั มากขึ้น การเกษตร

๑๙ พฒันาศักยภาพศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยี เพือ่ให้ความรู้แกเ่กษตรกร เกษตรกรต าบลบ้านบัว 45,000       45,000       45,000       เกษตรกรมีความรู้ กอง
ทางการเกษตรประจ าต าบล ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั มากขึ้น การเกษตร

20 รณรงค์ไถกลบตอซังฟางขา้ว ลดการเผาตอซังข้าวและเพิ่ม เกษตรกรต าบลบ้านบัว 40,000        40,000        40,000        ดินมคีวามอดุมสมบรูณ์มากขึ้น กอง
และการหว่านพชืปุย๋สด อนิทรียว์ัตถแุละธาตุอาหารใหดิ้น ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั มลภาวะเปน็พษิลดลง การเกษตร

21 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพษิ เพือ่ด าเนินการตามแนวทาง เกษตรกรต าบลบ้านบัว 15,000       15,000       15,000       ลดค่าใช้จา่ย กอง
วิถเีศรษฐกจิพอเพยีง ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั การเกษตร

งบประมาณและทีม่า

งบประมาณและทีม่า

36เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บ้า
นบั
ว



3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ
3.1  แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกสบายในการด ารงชีวติของประชาชน
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๒๒ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 188,000     ประชาชนได้รับ กองช่าง
ระบายน้ า หมู่ 1 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น

๒๓ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 192,920     200,000     ประชาชนได้รับ กองช่าง
ระบายน้ า หมู่ 2 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 209 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น

๒๔ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 5 ม. 210,000     600,000     600,000     ประชาชนได้รับ กองช่าง
ระบายน้ า หมู่ 3 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น

๒๕ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 344,000     ประชาชนได้รับ กองช่าง
ระบายน้ า หมู่ 4 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น

๒๖ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 188,000     ประชาชนได้รับ กองช่าง
ระบายน้ า หมู่ 5 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น

๒๗ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 5 ม. 140,000     400,000 400,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ระบายน้ า หมู่ 6 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น

๒๘ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 5 ม. 350,000     1,000,000  1,000,000  ประชาชนได้รับ กองช่าง
ระบายน้ า หมู่ 7 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น

๒๙ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 252,000     250,000 250,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ระบายน้ า หมู่ 8 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น

๓๐ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 140,000     400,000 400,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ระบายน้ า หมู่ 9 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น

๓๑ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 150,400     ประชาชนได้รับ กองช่าง
ระบายน้ า หมู่ 10 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น

๓๒ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 610,000     ประชาชนได้รับ กองช่าง
ระบายน้ า หมู่ 10 (คุ้มโคกตาหล่ า) คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 320 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น
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ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓๓ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 164,000     200,000     200,000     ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ า หมู่ 11 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น
๓๔ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 201,600     200,000     200,000     ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ า หมู่ 12 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 320 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น
๓๕ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 219,960     ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ า หมู่ 13 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น
๓๖ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 176,000     200,000     ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ า หมู่ 14 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น
๓๗ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 176,000     200,000     ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ า หมู่ 15 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น
๓๘ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 131,600     ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ า หมู่ 16 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น
๓๘ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 201,600     200,000     200,000     ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ า หมู่ 17 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 320 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น
๔๐ กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางระบบ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 164,500     164,500     ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ า หมู่ 18 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น
๔๑ กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมวางระบบระบายน้ า เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 ม. 880,000     1,000,000  ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ ๕ เชื่อมบ้านหนองโคลน ต.สะแกโพรง คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น
๔๒ ก่อสร้างถนนลาดยางบา้นซาด,บา้นดอนใหญ่ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 6 เมตร 4,740,000   4,740,000   ประชาชนได้รับ อบจ. +

เชื่อม บา้นไทรโยง ต.กระสัง คมนาคมทีส่ะดวก ยาว ๔,000 ม. หนา 0.07 ม. อบจ. อบจ. ความสะดวกมากขึ้น กองช่าง
๔๓ ก่อสร้างถนนลาดยาง บา้นตะโกราย หมู ่4 เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 6 เมตร 5,925,000     ประชาชนได้รับ กองช่าง

เชือ่ม บา้นปลัดชุมแสง หมู ่13 คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 2,500ม. หนา 0.07 ม. กรมส่งเสริมฯ ความสะดวกมากขึ้น
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ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔๔ ก่อสร้างถนนลาดยางบา้นหนองค่าย หมู่ ๑๐ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 6 เมตร 4,740,000   ประชาชนได้รับ อบจ. +

เชื่อมบา้นไทรโยง ต าบลกระสัง คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 2,000 ม. หนา 0.07 ม. อบจ. ความสะดวกมากขึ้น กองช่าง
๔๕ ก่อสร้างถนนลาดยาง บา้นหวัวัว หมู ่11 เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 6 เมตร 1,599,870 ประชาชนได้รับ อบจ. +

เชื่อมบา้นบขุี้เหลก็ ต.แสลงพัน อ.ล าปลายมาศ คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 854 ม. หนา 0.07 ม. อบจ. ความสะดวกมากขึ้น กองช่าง

๔๖ ก่อสร้างถนนดิน บา้นม่วงใต้ หมู่ ๗ เชื่อม เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 5 เมตร 350,000        500,000        ประชาชนได้รับ กองช่าง
บา้นหว้ยจรเข้มาก หมู่ ๑๗ คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 2,000ม. หนา 0.07 ม. ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น

๔๗ ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 13 เชื่อม หมู่ 5 เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 5 เมตร 300,000        300,000        ประชาชนได้รับ กองช่าง
พร้อมวางระบบระบายน้ า คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 1,200ม. หนา 0.07 ม. ทต.บา้นบวั ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น

๔๘ ก่อสร้างถนนดินพร้อมวางทอ่ระบายน้ า เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 เมตร 800,000       ประชาชนได้รับ กองช่าง
บา้นบวั หมู่ 18 เชื่อมบา้นม่วงเหนอื ต.กระสัง คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 2,000 เมตร อบจ. ความสะดวกมากขึ้น

๔๙ ก่อสร้างถนนดินพร้อมวางทอ่ระบายน้ า เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 4 เมตร 2,000,000    ประชาชนได้รับ กองช่าง
ม. 12 เชื่อม ม.16 เชื่อม ม.10 ต.บ้านบัว คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 6000 เมตร อบจ. ความสะดวกมากขึ้น

๕๐ ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู ่4 เพือ่ประชาชนมีการ สะพานกว้าง 4 เมตร 2,100,000    ประชาชนได้รับ กองช่าง
(ขา้มล าห้วยจรเขม้าก) คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 30 เมตร กรมส่งเสริมฯ ความสะดวกมากขึ้น

๕๑ ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู ่14 เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม สะพานกว้าง 8 เมตร 2,500,000    แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม กองช่าง
พืน้ทีก่ารเกษตร ยาว 36 เมตร กรมส่งเสริมฯ

๕๒ ซ่อมแซมถนนลาดยาง บา้นบวั เชือ่ม เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง 5 เมตร 2,000,000    ประชาชนได้รับ อบจ. +
บา้นหนองทะลอก ต.ลุมปุ๊ก คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 11,000ม. หนา 0.07 ม. อบจ. ความสะดวกมากขึ้น กองช่าง

๕๓ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕0๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ที ่ ๑ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น

๕๔ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕0๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ที ่ ๒ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
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ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๕๕ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕0๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๓ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
๕๖ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๕ ม. ยาว ๔๕๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๔ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
๕๗ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕0๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๕ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
๕๘ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕0๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๖ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
๕๙ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว 50๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๗ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
๖๐ ปรับปรุงถนน ถมดินปรับระดับ เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง 5 ม. ยาว 45๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๘ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
๖๑ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕0๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๙ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
๖๒ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕0๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๑๐ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
๖๓ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕0๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๑๑ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
๖๔ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕0๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๑๒ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
๖๕ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕0๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๑๓ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
๖๖ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕0๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๑๔ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
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ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๖๗ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕0๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๑๕ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
๖๘ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกว้าง ๔.5 ม. ยาว ๕0๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๑๖ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
๖๙ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕0๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๑๗ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
๗๐ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ประชาชนมีการ ถนนกวา้ง ๔ ม. ยาว ๕0๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่ ๑๘ คมนาคมทีส่ะดวก หนา ๐.๑๐ ม. ทต.บา้นบวั ความสะดวกมากขึ้น
๗๑ ปรับปรุง-ซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง เพือ่ประชาชนมีการ หมูท่ี่ 1-18 1,000,000  ทรัพยสิ์นอยู่ในสภาพดี กองช่าง

(ถนน สะพาน อาคาร ไฟฟา้สาธารณะ ฯ) คมนาคมทีส่ะดวก ทต.บ้านบัว ใช้ได้
๗๒ กอ่สร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ ๑ เพือ่ประชาชนมีน้ าในการ ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 3,000,000  ประชาชนมีน้ าอปุโภค- กองช่าง

อปุโภค-บริโภค กรมทรัพยากรน้ าฯ บริโภค อยา่งเพยีงพอ
๗๓ กอ่สร้างประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ ๑๑ เพือ่ประชาชนมีน้ าในการ ประปาผิวดินขนาดกลาง 2,000,000  ประชาชนมีน้ าอปุโภค- กองช่าง

อปุโภค-บริโภค กรมทรัพยากรน้ าฯ บริโภค อยา่งเพยีงพอ
๗๔ ปรับปรุงระบบประปาและขยายเขตประปา เพือ่ประชาชนมีน้ าในการ หมู่ที ่๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗, 5,000,000  ประชาชนมีน้ าอปุโภค- กองช่าง

หมู่บ้าน อปุโภค-บริโภค ๑๐,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖ กรมทรัพยากรน้ าฯ บริโภค อยา่งเพยีงพอ
๗๕ ขยายเขตประปาภูมิภาค เพือ่ประชาชนมีน้ าในการ หมู่ที ่3,4,5,6,7,8,9, 5,000,000   5,000,000   ประชาชนมีน้ าอปุโภค- กองช่าง

อปุโภค-บริโภค 10,13 และ 17 กรมส่งเสริมฯ กรมส่งเสริมฯ บริโภค อยา่งเพยีงพอ
๗๖ ขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ประชาชนมีไฟฟา้ หมู่ที ่1-18 200,000     ประชาชนได้รับ กองช่าง

ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น
๗๗ ติดต้ังไฟกิ่ง เพือ่ส่องสว่างให้ความ หมู่ที ่1-18 300,000     ประชาชนได้รับ กองช่าง

สะดวกในการคมนาคม ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น
๗๘ กอ่สร้างร้ัวสนามเด็กเล่น เพือ่ความเป็นระเบียบ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 300,000     พืน้ทีม่ีความเป็นระเบียบ กองการศึกษา+

และความปลอดภัย ทต.บ้านบัวบ้านบัว ทต.บ้านบัว และปลอดภัยมากขึ้น กองช่าง
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ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
79 กอ่สร้างเสาธง เพือ่ส่งเสริมให้เด็กมีความ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 50,000       เด็กมีความรักชาติมากขึ้น กองการศึกษา+

รักชาติมากขึ้น ทต.บ้านบัวบ้านบัว ทต.บ้านบัว กองช่าง
๘๐ ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ เพือ่ปรับบรรยากาศ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 150,000     เด็กมีความสุข-สนุกในการ กองการศึกษา+

ในห้องเรียน ทต.บ้านบัวบ้านบัว ทต.บ้านบัว เรียนมากขึ้น กองช่าง
81 ติดต้ังกล้อง CCTV เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต หมู่ ๑,๔,๑๐,๑๘ 930,000     ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

และทรัพยสิ์นของประชาชน และศูนย์ อปพร.ทต.บา้นบวั กรมส่งเสริมฯ ในชีวิตและทรัพยสิ์น
๘๒ ติดต้ังกล้อง CCTV เพือ่ความปลอดภัย ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 150,000     เด็กมีความปลอดภัย กองการศึกษา+

ของเด็กนักเรียน ทต.บ้านบัว มากขึ้น กองช่าง
๘๓ แยกหมู่บ้าน การบริหาร/การผังเมือง หมู่ที ่๑๐ 10,000       การดูแลประชาชนอยา่ง ส านักปลัดเทศบาล+

เป็นระเบียบมากขึ้น ทต.บ้านบัว ทัว่ถงึ กองช่าง
84 บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน เพือ่ประชาชนทีย่ากจน ประชาชนต าบลบ้านบัว 100,000     100,000     100,000     ประชาชนทีย่ากจน ส านักปลัดเทศบาล+

มีทีอ่ยู่อาศัย ทีย่ากจนไม่มีทีอ่ยู่อาศัย ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว มีทีอ่ยู่อาศัย กองช่าง
85 จดัซ้ือรถเกบ็ขยะ เพือ่จดัการปัญหามลภาวะ ๑  คัน 2,000,000  พืน้ทีต่ าบลบ้านบัวสะอาด ส านักปลัดเทศบาล+

เป็นพษิ ขยะ ส่ิงปฏิกลูต่างๆ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ทต.บ้านบัว ถกูสุขลักษณะ กองสาธารณสุขฯ

86 จดัหาภาชนะใส่ขยะ เพือ่ลดแหล่งเพาะเชื้อโรคและ ต าบลบ้านบัว 200,000     พืน้ทีต่ าบลบ้านบัวสะอาด ส านักปลัดเทศบาล+

พาหะน าโรค ทต.บ้านบัว ถกูสุขลักษณะ กองสาธารณสุขฯ

87 จดัหาทีท่ิง้ขยะ เพือ่จดัการปัญหามลภาวะ ต าบลบ้านบัว 200,000     300,000     พืน้ทีต่ าบลบ้านบัวสะอาด ส านักปลัดเทศบาล+

เป็นพษิ ขยะ ส่ิงปฏิกลูต่างๆ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ถกูสุขลักษณะ กองสาธารณสุขฯ

88 จดัท าทางขึ้น-ลงส าหรับผู้พกิาร เพือ่อ านวยความสะดวก เทศบาลต าบลบ้านบัว 50,000       ผู้พกิารได้รับการอ านวย กองสวสัดิการฯ+

แกผู้่พกิาร ทต.บ้านบัว ความสะดวกมากขึ้น กองช่าง

89 ติดต้ังป้ายจราจร (ป้ายแนะน าสถานที)่ เพือ่อ านวยความสะดวก ต าบลบ้านบัว 57,000       ประชาชนผู้มาติดต่อ กองช่าง
ทต.บ้านบัว ราชการได้รับความสะดวก

90 กอ่สร้างป้ายส านักงาน เพือ่ความเป็นระเบียบ เทศบาลต าบลบ้านบัว 350,000     ส านักงานดูเป็นระเบียบ กองช่าง
เทศบาลต าบลบ้านบัว สวยงาม/บอกสถานทีช่ัดเจน ทต.บ้านบัว สวยงาม

งบประมาณและทีม่า

42เท
ศบ
าล
ตาํ
บล
บ้า
นบั
ว



ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๙๑ เปล่ียนป้ายชื่ออาคารส านักงาน เพือ่ความเป็นระเบียบ เทศบาลต าบลบ้านบัว 40,000       ส านักงานดูเป็นระเบียบ กองช่าง

เทศบาลต าบลบ้านบัว สวยงาม ทต.บ้านบัว สวยงาม

3.2  แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๙๒ จดังานประเพณีต่างๆ (งานลอยกระทง, เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัด,ส านักสงฆ,์ 800,000     800,000     800,000     ประชาชนมีความรัก กองการศึกษา
วันเขา้พรรษา,วันสงกรานต์ ฯลฯ) ประเพณีของไทย ประชาชนต าบลบ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ในประเพณีไทย

๙๓ อดุหนุนโครงการประเพณีขึ้นเขากระโดง เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์ ปกครองจงัหวัดบุรีรัมย์ 10,000       10,000       10,000       ประชาชนมีความรัก กองการศึกษา
ประเพณีของจงัหวัดบุรีรัมย์ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ในประเพณีไทย

๙๔ อดุหนุนโครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์ ปกครองจงัหวัดบุรีรัมย์ 20,000       20,000       20,000       ประชาชนมีความรัก กองการศึกษา
ประเพณีของจงัหวัดบุรีรัมย์ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ในประเพณีไทย

๙๕ อดุหนุนโครงการแขง่เรือ อ.สตึก เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์ ปกครองจงัหวัดบุรีรัมย์ 10,000       10,000       10,000       ประชาชนมีความรัก กองการศึกษา
ประเพณีของจงัหวัดบุรีรัมย์ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ในประเพณีไทย

๙๖ สนับสนุนกจิกรรมคุณธรรม/จริยธรรม/ เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม/ นักเรียน/ประชาชน/ 50,000       50,000       50,000       เด็กและประชาชน กองการศึกษา
วัฒนธรรม จริยธรรม/วัฒนธรรม แกเ่ด็ก พนักงานและเจา้หน้าที่ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว มีคุณธรรม/จริยธรรม/ กองสวัสดิการ

และประชาชนในต าบล ต าบลบ้านบัว วัฒนธรรมมากขึ้น สังคม

งบประมาณและทีม่า
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3.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๙๗ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนยส์าธารณสุข เพือ่สนับสนุนศูนย์ หมู่ 1-18 180,000     180,000     180,000     ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข
มูลฐาน สาธารณสุขของต าบล ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทีดี่ขึ้น

๙๘ รณรงค์ฉดีวัคซีนป้องกนัและควบคุม เพือ่ป้องกนัและควบคุม หมู่ 1-18 120,000     120,000     120,000     ประชาชนปลอดภัย กองการเกษตร
โรคพษิสุนัขบ้า โรคพษิสุนัขบ้า ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว จากโรคพษิสุนัขบ้า

๙๙ จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพือ่ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก หมู่ 1-18 280,000     280,000     280,000     ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข
(สารก าจดัลูกน้ ายงุลาย) ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทีดี่ขึ้น

100 จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน เพือ่ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก จ านวน ๑  เคร่ือง 80,000       ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข
ทต.บ้านบัว ทีดี่ขึ้น

๑๐๑ สมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพต าบล เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุ กองทุนหลักประกนัสุขภาพ 220,000     220,000     220,000     ประชาชนมีคุณภาพ กองสาธารณสุข
บ้านบัว หลักประกันสุขภาพ ต.บา้นบวั ต าบลบ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ชีวิตทีดี่ขึ้น
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3.4  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวสัดิการของชุมชน
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๒ วันผู้สูงอายุ เพือ่สนับสนุนกจิกรรม หมู่ 1-18 300,000     300,000     300,000     ท าให้ผู้สูงอายรูุ้สึกว่า กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว มีคุณค่าในสังคมมากขึ้น สังคม

๑๐๓ ส่งเสริมเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ เพือ่เป็นการสร้างหลัก ผุ้สูงอาย ุ๑,๓๑๗ คน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ท าให้มีความมั่นคง กองสวัสดิการ
ประกนัรายได้ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ในการด าเนินชีวิต สังคม

๑๐๔ ส่งเสริมเบีย้ยงัชีพผู้พกิาร เพือ่เป็นการสร้างหลัก ผู้พกิาร ๗๐๗ คน 4,292,000  4,292,000  4,292,000  ท าให้มีความมั่นคง กองสวัสดิการ
ประกนัรายได้ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ในการด าเนินชีวิต สังคม

๑๐๕ ส่งเสริมเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่เป็นการสร้างหลัก ผู้ป่วยเอดส์ 1๐ คน 90,000       90,000       90,000       ท าให้มีความมั่นคง กองสวัสดิการ
ประกนัรายได้ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ในการด าเนินชีวิต สังคม

๑๐๖ อดุหนุนเหล่ากาชาดจงัหวัดบุรีรัมย์ เพือ่สนับสนุนกจิกรรม ส านักงานเหล่ากาชาด 10,000       10,000       10,000       ช่วยเหลือประชาชน กองสาธารณสุข
สาธารณกศุล จงัหวัดบุรีรัมย์ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ตามภารกจิของกาชาด

๑๐๗ ผู้สูงอายนุ าพาเยาวชนสุขใจท าบุญไหว้พระ เพือ่สนับสนุนกจิกรรม ศูนยพ์ฒันาครอบครัว 20,000       20,000       20,000       ศูนยพ์ฒันาครอบครัว กองสวัสดิการ
ของศูนยพ์ฒันาครอบครัว ต าบลบ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ได้รับการพฒันา สังคม
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3.5  แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๘ กฬีาต้านยาเสพติด (ทต.บ้านบัว เกมส์) เพือ่สนับสนุนการกฬีาแก่ เยาวชน/ประชาชน 500,000     500,000     500,000     เยาวชน/ประชาชน กองการศึกษา
เยาวชน/ประชาชน ต าบลบ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ห่างไกลยาเสพติด

๑๐๙ จดัหาอปุกรณ์กฬีา เพือ่สนับสนุนการกฬีาแก่ หมู่ 1-18 200,000     200,000     200,000     ประชาชนได้รับประโยชน์ กองการศึกษา
เยาวชน/ประชาชน ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว จากการเล่นกฬีา

๑๑๐ อดุหนุนโครงการแขง่ขนักฬีาประเพณี เพือ่เชื่อมสัมพนัธ์ไมตรี อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 30,000       ท าให้เกดิความสามัคคี กองการศึกษา
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง อปท. ทต.บ้านบัว ในหมู่คณะ

๑๑๑ กอ่สร้างลานกฬีา/สนามกฬีา เพือ่สนับสนุนการกฬีาแก่ หมู่ที ่๒,๓,๔,๗,๘,๙, 2,000,000  2,000,000  เยาวชน/ประชาชน ได้ กองช่าง
เยาวชน/ประชาชน/นักเรียน ๑๑,๑๓,๑๗ กรมส่งเสริมฯ กรมส่งเสริมฯ ประโยชน์จากการเล่นกฬีา

๑๑๒ กอ่สร้างลานกฬีา/สนามกฬีา เพือ่สนับสนุนการกฬีาแก่ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 6,200,000  เยาวชน/ประชาชน ได้ กองช่าง
เยาวชน/ประชาชน/นักเรียน กรมส่งเสริมฯ ประโยชน์จากการเล่นกฬีา

๑๑๓ กอ่สร้างสนามเด็กเล่น เพือ่พฒันาการเรียนรู้ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 100,000     เด็กมีพฒันาการทีดี่ขึ้น กองการศึกษา+
ของเด็ก ทต.บ้านบัวบ้านบัว ทต.บ้านบัว กองช่าง
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4.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี
4.1  แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๔ เพิม่ศักยภาพคณะผู้บริหาร , ส.ท. เพือ่พฒันาบุคลากรให้มี ผู้บริหาร,สมาชิก ทต.บา้นบวั, 500,000     500,000     500,000     เพิม่ความรู้ในการ ส านกัปลัดเทศบาล

พนักงาน ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง ความรู้เพิม่ขึ้น พนกังาน ลูกจ้าง พนกังานจ้าง ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ปฏิบัติหน้าที่
๑๑๕ พฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน  อสม. เพือ่พฒันาบุคลากรให้มี ผู้น าชุมชน, อสม. 100,000     100,000     100,000     เพิม่ความรู้ในการ ส านกัปลัดเทศบาล

ความรู้เพิม่ขึ้น ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ปฏิบัติหน้าที่
๑๑๖ จดัเวทีประชาคม เพือ่รับฟงัความคิดเห็น หมู่ที ่1-18 25,000       25,000       25,000       รับรู้ปัญหาและความ ส านกัปลัดเทศบาล

ของประชาชน ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ต้องการของประชาชน
๑๑๗ ศูนยซ่์อมสร้างเพือ่ชุมชน Fix It Center เพื่อลดค่าใช้จา่ยของครัวเรือน หมู่ที ่1-18 50,000       ลดค่าใช้จา่ยของครัวเรือน ส านกัปลัดเทศบาล

ในการซ่อมสร้างเคร่ืองจกัรฯ ทต.บ้านบัว ในการซ่อมสร้างเคร่ืองจักรฯ

เคร่ืองยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟา้
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4.2  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบคุลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๘ อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล จา่ยค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง พนักงานส่วนต าบล,ลูกจา้ง 150,000     150,000     150,000     เพิม่ความรู้ในการ ส านกัปลัดเทศบาล

พนักงานจา้ง,ลูกจา้ง,ผู้บริหารและ ส.ท. ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ผู้บริหารและ ส.ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ปฏิบัติงาน
จา่ยค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง พนักงานส่วนต าบล,ลูกจา้ง 50,000       50,000       50,000       เพิม่ความรู้ในการ กองคลัง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั พนักงานจา้ง ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ปฏิบัติงาน
จา่ยค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง พนักงานส่วนต าบล,ลูกจา้ง 30,000       30,000       30,000       เพิม่ความรู้ในการ กองช่าง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั พนักงานจา้ง ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ปฏิบัติงาน
จา่ยค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง พนักงานส่วนต าบล,ลูกจา้ง 50,000       50,000       50,000       เพิม่ความรู้ในการ กองการศึกษา
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั พนักงานจา้ง ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ปฏิบัติงาน
จา่ยค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง พนักงานส่วนต าบล,ลูกจา้ง 30,000       30,000       30,000       เพิม่ความรู้ในการ กองสวัสดิการ
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั พนักงานจา้ง ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ปฏิบัติงาน สังคม
จา่ยค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง พนักงานส่วนต าบล,ลูกจา้ง 10,000       10,000       10,000       เพิม่ความรู้ในการ กองสาธารณสุข
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั พนักงานจา้ง ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ปฏิบัติงาน
จา่ยค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง พนักงานส่วนต าบล,ลูกจา้ง 10,000       10,000       10,000       เพิม่ความรู้ในการ กอง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั พนักงานจา้ง ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ปฏิบัติงาน การเกษตร

๑๑๙ ปฏิบัติงานนอกเวลา จา่ยค่าตอบแทนปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล,ลูกจา้ง 50,000       50,000       50,000       มงีบประมาณต้ังจ่ายค่าตอบ ส านกัปลัดเทศบาล

นอกเวลา ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว แทนปฏบิติังานนอกเวลา

จา่ยค่าตอบแทนปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล,ลูกจา้ง 15,000       15,000       15,000       มงีบประมาณต้ังจ่ายค่าตอบ กองคลัง
นอกเวลา ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว แทนปฏบิติังานนอกเวลา

จา่ยค่าตอบแทนปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล,ลูกจา้ง 10,000       10,000       10,000       มงีบประมาณต้ังจ่ายค่าตอบ กองช่าง
นอกเวลา ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว แทนปฏบิติังานนอกเวลา

จา่ยค่าตอบแทนปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล,ลูกจา้ง 10,000       10,000       10,000       มงีบประมาณต้ังจ่ายค่าตอบ กองการศึกษา
นอกเวลา ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว แทนปฏบิติังานนอกเวลา
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ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
จา่ยค่าตอบแทนปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล,ลูกจา้ง 10,000       10,000       10,000       มงีบประมาณต้ังจ่ายค่าตอบ กองสวัสดิการ
นอกเวลา ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว แทนปฏบิติังานนอกเวลา สังคม
จา่ยค่าตอบแทนปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล,ลูกจา้ง 10,000       10,000       10,000       มงีบประมาณต้ังจ่ายค่าตอบ กองสาธารณสุข
นอกเวลา ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว แทนปฏบิติังานนอกเวลา

จา่ยค่าตอบแทนปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล,ลูกจา้ง 10,000       10,000       10,000       มงีบประมาณต้ังจ่ายค่าตอบ กอง
นอกเวลา ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว แทนปฏบิติังานนอกเวลา การเกษตร

๑๒๐ จดัซ้ือวัสดุ  อปุกรณ์ ครุภัณฑ์และเคร่ืองใช้ เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือน้ ามัน ด าเนนิการเปน็ค่าจัดซ้ือน้ ามัน 250,000     250,000     250,000     มีวัสดุอปุกรณ์และเคร่ือง ส านกัปลัดเทศบาล

ส านักงาน เชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ เชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว มือทีม่ีประสิทธิภาพ
ยานพาหนะ ทต.บ้านบัว ยานพาหนะ ทต.บ้านบัว
เพือ่ค่าเป็นค่าบ ารุงซ่อมแซม ด าเนินการเป็นค่าบ ารุง 100,000     100,000     100,000     มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านกัปลัดเทศบาล

ทรัพยสิ์น วัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมทรัพยสิ์น วัสดุ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
ครุภัณฑ์ 50,000       50,000       50,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองคลัง

ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
50,000       50,000       50,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองช่าง

ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
50,000       50,000       50,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองการศึกษา

ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
40,000       40,000       40,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองสวัสดิการ

ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ สังคม
40,000       40,000       40,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองสาธารณสุข

ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
20,000       20,000       20,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กอง

ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ การเกษตร
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ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
จดัซ้ือวัสดุ  อปุกรณ์ ครุภัณฑ์และเคร่ืองใช้ เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุ ด าเนนิการเปน็ค่าจัดซ้ือแปรง 5,000         มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านกัปลัดเทศบาล

ส านักงาน งานบ้าน งานครัว ถังขยะ ไม้กวาด ถ้วย ชามฯลฯ ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
ด าเนนิการเปน็ค่าจัดซ้ือแปรง 15,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองการศึกษา
ถังขยะ ไม้กวาด ถ้วย ชามฯลฯ ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ วสัดุ จดัซ้ือกระดาษ ปากกา 100,000     100,000     100,000     มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านกัปลัดเทศบาล

อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านกังาน หมึก ดินสอ ฯลฯ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ วสัดุ เพือ่จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 30,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านกัปลัดเทศบาล

อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านกังาน (โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ใส่เอกสาร ฯลฯ) ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
จัดซ้ือเคร่ืองปร๊ินเลเซอร์ 10,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านกัปลัดเทศบาล

ขาว-ด า จ านวน ๒ เคร่ือง ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
จดัซ้ือกระดาษ ปากกา 30,000       30,000       30,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองคลัง
หมึก ดินสอ ฯลฯ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
เพือ่จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 10,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองคลัง
(โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ใส่เอกสาร ฯลฯ) ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
จัดซ้ือตู้เย็นขนาด ๗ คิวบกิฟตุ 9,400         มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองคลัง
จ านวน ๑ เคร่ือง ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
จดัซ้ือกระดาษ ปากกา 30,000       30,000       30,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองช่าง
หมึก ดินสอ ฯลฯ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
เพือ่จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 10,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองช่าง
(โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ใส่เอกสาร ฯลฯ) ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์+ 20,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองช่าง
เคร่ืองส ารองไฟ 1 ชุด ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
จดัซ้ือกระดาษ ปากกา 100,000     100,000     100,000     มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองการศึกษา
หมึก ดินสอ ฯลฯ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
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ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
จดัซ้ือวัสดุ  อปุกรณ์ ครุภัณฑ์และเคร่ืองใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ วสัดุ เพือ่จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 20,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองการศึกษา
ส านักงาน อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านกังาน (โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ใส่เอกสาร ฯลฯ) ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ

จัดซ้ือเต็นทผ้์าใผ ๑๐ หลัง 230,000     มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองการศึกษา
ขนาด ๔x๘ เมตร ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
จดัซ้ือกระดาษ ปากกา 30,000       30,000       30,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองสวัสดิการ
หมึก ดินสอ ฯลฯ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ สังคม
จดัซ้ือเคร่ืองถา่ยเอกสาร 100,000     มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองสวัสดิการ
1 เคร่ือง ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ สังคม
เพือ่จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 5,000         มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองสวัสดิการ
(โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ใส่เอกสาร ฯลฯ) ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ สังคม
จดัซ้ือกระดาษ ปากกา 20,000       20,000       20,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองสาธารณสุข
หมึก ดินสอ ฯลฯ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
เพือ่จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 5,000         มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กองสาธารณสุข
(โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ใส่เอกสาร ฯลฯ) ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ
จดัซ้ือกระดาษ ปากกา 20,000       20,000       20,000       มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กอง
หมึก ดินสอ ฯลฯ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ การเกษตร
เพือ่จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 5,000         มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กอง
(โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ใส่เอกสาร ฯลฯ) ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ การเกษตร
เพื่อจัดซ้ือวสัดุการเกษตร 100,000     มีวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ กอง

ทต.บ้านบัว เคร่ืองใช้ทีม่ีประสิทธิภาพ การเกษตร
๑๒๑ ทุนการศึกษาเพือ่พฒันาองค์ความรู้ในระดับ เพือ่จา่ยเป็นทุนการศึกษา ผู้บริหาร,สมาชิกสภาท้องถิ่น 186,000     186,000     186,000     เพิม่ความรู้ในการ ส านกัปลัดเทศบาล

ปริญญาตรีและปริญญาโท เพือ่พฒันาความรู้ในระดับ เจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง อปท. ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ปฏิบัติงาน
ปริญญาตรีและปริญญาโท
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ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๒๒ ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ เพือ่จา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการ เพือ่จา่ยเป็นเงินประโยชน์ 800,000     800,000     800,000     มีงบประมาณต้ังจ่ายการ ส านกัปลัดเทศบาล

ปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้
ลักษณะรายจา่ยอื่น ลักษณะรายจา่ยอื่น

๑๒๓ ค่าตอบแทน เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ ผู้ปฏิบัติงานประจ ารถกู้ชีพ 450,000     450,000     450,000     มีงบประมาณต้ังจา่ย ส านกัปลัดเทศบาล

ปฏิบัติงานด้านการกู้ชีพ และ ส.อปพร. ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ค่าตอบแทน
และ ส.อปพร.

๑๒๔ ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงสมาคม สมาคมสันนิบาตแห่ง 30,000       30,000       30,000       มีงบประมาณต้ังจา่ย กองคลัง
แห่งประเทศไทย สันนิบาตแห่งประเทศไทย ประเทศไทย ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว สมาคม

๔.๓  แนวทางส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSD)
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๕ จดัท าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่ ประชาชนในต าบล 50,000       50,000       50,000       ประชาชนมีความเขา้ใจ ส านกัปลัดเทศบาล

ประชาชนในกจิการของเทศบาล ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ในกจิการเทศบาลมากขึ้น

งบประมาณและทีม่า
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4.4  แนวทางการพัฒนาและจัดระเบยีบของชุมชนและสังคม
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๖ ฝึกอบรมและฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพือ่เตรียมความพร้อม ประชาชนในต าบล และ 250,000     250,000     250,000     การปฏิบัติหน้าทีข่อง ส านกัปลัดเทศบาล

ในการปฏิบัติหน้าที่ ส.อปพร.จ านวน 189 คน ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว อปพร.มปีระสิทธิภาพมากขึ้น

๑๒๗ จดัต้ังจดุบริการประชาชนในช่วงเทศกาล บริการประชาชนในช่วง ประชาชนในต าบล และ 120,000     120,000     120,000     ประชาชนได้รับความ ส านกัปลัดเทศบาล

เทศกาล ผู้สัญจรไป-มา ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว สะดวกมากขึ้น
๑๒๘ อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) เพื่อปลูกจติส านึกใหห้วงแหน ประชาชนในต าบล 150,000     150,000     150,000     ประชาชนมีความหวง ส านกัปลัดเทศบาล

สถาบันส าคัญของชาติ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว แหนสถาบนัส าคัญของชาติ

๑๒๙ บ าบัดฟืน้ฟผูู้ติดยาเสพติด เพือ่น าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 150,000     คืนคนดีสู่สังคม ส านกัปลัดเทศบาล

เขา้รับการบ าบัดรักษา กลุ่มเส่ียงพืน้ทีต่ าบลบ้านบัว กรมส่งเสริมฯ
๑๓๐ อดุหนุนโครงการเพิม่ศักยภาพศูนยต่์อสู้ เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาด ศตส.อ.เมืองบุรีรัมย์ 25,000       ควบคุมป้องกนัการแพร่ ส านกัปลัดเทศบาล

เพือ่เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ของยาเสพติด ทต.บ้านบัว ระบาดของยาเสพติด
๑๓๑ ประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยป้องกนัและ เพือ่ชี้แจงและวางแผน คณะกรรมการเครือขา่ยฯ 20,000       เพือ่สร้างความเขา้ใจใน ส านกัปลัดเทศบาล

แกไ้ขปัญหายาเสพติด การด าเนินงานของเครือข่ายฯ จ านวน 20 คน ทต.บ้านบัว การด าเนนิงานของเครือข่าย

๑๓๒ จดัต้ัง/ฟืน้ฟผูู้ประสานพลังแผ่นดิน เพื่อจดัประชุมและใหค้วามรู้ ผู้ประสานพลังแผ่นดิน 108,000     ควบคุมปอ้งกนัการแพร่ ส านกัปลัดเทศบาล

(๒๕ ตาสัปปะรด) ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ๔๕๐ คน กรมส่งเสริมฯ ระบาดของยาเสพติด

๑๓๓ สนับสนุนหน่วยเฉพาะกจิในระดับต าบล เพื่อต้ังด่านตรวจตราและ พืน้ทีต่ าบลบ้านบัว 30,000       อตัราการแพร่ระบาด ส านกัปลัดเทศบาล

ในการต้ังด่านตรวจตราและเฝ้าระวัง เฝ้าระวงัปญัหายาเสพติด กรมส่งเสริมฯ ยาเสพติดในพืน้ทีล่ดลง
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4.5  แนวทางส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับกิจการของเทศบาล
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๔ ทต.บ้านบัวพบประชาชน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ประชาชนในต าบล 50,000       50,000       50,000       ประชาชนมีความร่วมมือ ส านกัปลัดเทศบาล

ประชาชนกบั ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว กบัเทศบาลมากขึ้น
๑๓๕ อดุหนุนศูนยร์วมขอ้มูลขา่วสารการจดัซ้ือ เพือ่การปฏิบัติงานของ อปท. อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 20,000       เกดิการบูรณาการในการ ส านกัปลัดเทศบาล

จดัจา้งขององค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทต.บ้านบัว บริหารราชการ

๔.๖  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๖ ประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกบัการจดัเกบ็รายได้ เพือ่สร้างความเขา้ใจแก่ หมู่ ๑ - ๑๘ 10,000       10,000       10,000       การจดัเกบ็รายได้มี กองคลัง
และการช าระภาษี ประชาชนในการช าระภาษี ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งบประมาณและทีม่า
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5.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
5.1  แนวทางการสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๗ ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า เพือ่ลดภาวะโลกร้อน หมู่ ๑ - ๑๘ 100,000     สภาพแวดล้อมมีความ กอง
๘๐ พรรษามหาราชินี ทต.บ้านบัว สมบูรณ์มากขึ้น การเกษตร

๑๓๘ พฒันาแหล่งศึกษาดูนก เพือ่พฒันาเป็นแหล่งท่อง ส านักสงฆ์บ้านดอนใหญ่ 100,000     มีสถานทีพ่กัผ่อนและ กองช่าง
เทีย่วและทีศึ่กษาเรียนรู้ ทต.บ้านบัว สถานทีศึ่กษาเรียนรู้

139 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการ อาสาสมัครปอ้งกันไฟปา่ 50,000       ลดปญัหาการเกดิหมอกควัน ส านักปลัด
ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ต าบลบา้นบวั ทต.บ้านบัว ที่มต่ีอสุขภาพของประชาชน

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๔๐ ขดุลอกห้วยจรเขม้าก หมู่ที ่1,2,3,4,6,7, เพือ่กกัเกบ็น้ าได้มากขึ้นและ ระยะทาง 10 กโิลเมตร 2,500,000  2,500,000  ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

14,18 แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม อบจ. อบจ. เกษตรและแกป้ญัหาน้ าท่วม

๑๔๑ ขดุลอกสระน้ า เพือ่กกัเกบ็น้ าได้มากขึ้น หมู่ที ่ ๑๑ 300,000     ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
กรมทรัพยากรน้ า เกษตรและอุปโภคบริโภค

๑๔๒ ขดุลอกล าห้วยปอ เพือ่กกัเกบ็น้ าได้มากขึ้น หมู่ ๙ , ๑๕ 1,500,000  ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
กรมส่งเสริมฯ เกษตรและอุปโภคบริโภค

๕.๒  แนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ า

งบประมาณและทีม่า

งบประมาณและทีม่า
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ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๔๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า เพื่อเปน็สถานที่ออกก าลังกาย สระหนองบัว หมู่ ๑ 5,000,000    5,000,000    ประชาชนมีสถานทีอ่อก กองช่าง

(สระหนองบัว) และเป็นทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ กรมส่งเสริมฯ กรมส่งเสริมฯ ก าลังกายและทีพ่กัผ่อน

๕.๓  แนวทางการส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อม
งบประมาณและทีม่า
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