
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 ด้านเศรษฐกิจ "ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก"
    ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดับรุีรัมย ์ที ่1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวติทีด่ี
     1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ งานทีร่ับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตท่อจา่ยน้้า เพือ่ให้ประชาชน ขยายเขตท่อจา่ยน้้าประปา 50,000   50,000   100,000  100,000  100,000  ท่อจา่ยน้้า ประชาชนได้ใช้น้้า กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที ่1 สามารถใช้น้้าประปา ระยะทาง 800 เมตร 1 สาย จากระบบประปา
บ้านห้วยส้าราญ ต้าบลห้วยส้าราญ ได้อยา่งทัว่ถงึ ครอบคลุม
อ้าเภอกระสัง  จงัหวัดบุรีรัมย์ ทัง้หมู่บ้าน

2 โครงการล้อมร้ัวรอบสระน้้า เพือ่กั้นแนวเขตที่ ติดต้ังร้ัวลวดหนาม - - 200,000 200,000 - ร้ัว มีน้้าอปุโภค กองช่าง
สาธารณะ หมู่ที ่1บ้านห้วยส้าราญ สาธารณะประโยชน์ ระยะทาง 800 เมตร ลวดหนาม บริโภคทีส่ะอาด
ต้าบลห้วยส้าราญ  อ้าเภอกระสัง และป้องกนัสัตว์เล้ียง
จงัหวัดบุรีรัมย์ ลงสู่แหล่งน้้า

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ความสะดวก กอ่สร้างถนน คสล. - - 200,000 200,000 - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง
จากบ้านนายสุด นิรัมย ์ ถงึบ้าน และปลอดภัยในการ กว้าง 3.50 เมตร 1 เส้น ได้มาตรฐาน
นายบัญญัติ  กอ้นค้า  หมู่ที ่3 คมนาคม ยาว 110 เมตร ในการคมนาคม
บ้านกดุโคลน  ต้าบลห้วยส้าราญ หนา 0.15 เมตร มีความปลอดภัย
อ้าเภอกระสัง  จงัหวัดบุรีรัมย์ ในการใช้ถนน

       แบบ ผ.๐๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่1)
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ งานทีร่ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
4 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพือ่ความสะดวก ซ่อมแซมถนน คสล. 200,000 200,000 600,000  600,000  600,000  ถนน คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

หน้าโรงเรียนบ้านกดุโคลน ปลอดภัยในการใช้ กว้าง 6 เมตร 1 เส้น ทีส่ะดวกในการ
ต้าบลห้วยส้าราญ  อ้าเภอกระสัง เส้นทาง ยาว 350 เมตร สัญจร
จงัหวัดบุรีรัมย์

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ความสะดวก กอ่สร้างถนน คสล. 200,000 200,000 600,000 600,000 600,000 ถนน คสล. ประชาชนได้รับ กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที ่6 บ้านประดู่ ในการเดินทางของ ขนาดกว้าง 4 เมตร 1 เส้น ความสะดวก
ต้าบลห้วยส้าราญ  อ้าเภอกระสัง ประชาชนและลด หนา 0.15 เมตร ในการคมนาคม
จงัหวัดบุรีรัมย์ การเกดิอบุัติเหตุ ยาว 300 เมตร และลดการเกดิ

ทางถนน อบุัติเหตุ
6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.จาก เพือ่ความสะดวก กอ่สร้างถนน คสล. - - 600,000 - - ถนน คสล. ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านเลขที ่7 ถงึสามแยกทางไป ในการเดินทางของ ขนาดกว้าง 4 เมตร 1 เส้น ความสะดวก
บ้านโคกสูง  หมู่ที ่8 บ้านตาเป้า ประชาชนและลด หนา 0.15 เมตร ในการคมนาคม
ต้าบลห้วยส้าราญ  อ้าเภอกระสัง การเกดิอบุัติเหตุ ยาว 300 เมตร และลดการเกดิ
จงัหวัดบุรีรัมย์ ทางถนน อบุัติเหตุ

7 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซ่อมแซมถนน คสล. ซ่อมแซมถนน คสล. - - 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้าตาดี-คุ้มบ้านหลัก  หมู่ที ่10 ให้มีสภาพดีดังเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร 1 เส้น ความสะดวก
บ้านตาดี  ต้าบลห้วยส้าราญ ยาว 1,400 เมตร ในการคมนาคม
อ้าเภอกระสัง  จงัหวัดบุรีรัมย์ และลดการเกดิ

อบุัติเหตุ
8 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซ่อมแซมถนน คสล. ซ่อมแซมถนน คสล. - - 550,000 550,000 - ถนน คสล. ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่11  บ้านสวนรวม ให้มีสภาพดีดังเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร 1 เส้น ความสะดวก
ต้าบลห้วยส้าราญ  อ้าเภอกระสัง ยาว  350 เมตร ในการคมนาคม
จงัหวัดบุรีรัมย์ และลดการเกดิ

อบุัติเหตุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ งานทีร่ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ความสะดวก กอ่สร้างถนน คสล. 300,000 300,000 750,000 750,000 750,000 ถนน คสล. กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที ่12 บ้านครองสุข ในการเดินทาง ขนาดกว้าง 5 เมตร 1 เส้น มีความสะดวก
ต้าบลห้วยส้าราญ  อ้าเภอกระสัง คมนาคม หนา 0.15 เมตร ในการคมนาคม
จงัหวัดบุรีรัมย์ ยาว 300 เมตร มากขึ้น

10 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซ่อมแซมถนน คสล. ซ่อมแซมถนน คสล. 200,000 200,000 600,000 600,000 600,000 ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ที่ กองช่าง
(จากบ้านนางสุขณี  โนวิรัมย)์ ให้มีสภาพดีดังเดิม กว้าง 5 เมตร 1 เส้น มีความสะดวก
หมู่ที ่13 บ้านครองสมบูรณ์ ยาว 1,000 เมตร ในการคมนาคม
ต้าบลห้วยส้าราญ  อ้าเภอกระสัง มากขึ้น
จงัหวัดบุรีรัมย์

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ความสะดวก กอ่สร้างถนน คสล. - - 600,000 600,000 600,000 ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ที่ กองช่าง
หมู่ที ่14 บ้านห้วยแสนสุข และปลอดภัยใน ขนาดกว้าง 6 เมตร 1 เส้น มีความสะดวก
ต้าบลห้วยส้าราญ  อ้าเภอกระสัง การคมนาคม ยาว 500 เมตร ในการคมนาคม
จงัหวัดบุรีรัมย์ หนา 0.15 เมตร มากขึ้น

12 โครงการขดุลอกคลองห้วยกระหาด เพือ่แกไ้ขปัญหา ขดุลอกคลองห้วยกระหาด - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 คลอง ประชาชนได้มีน้้า กองช่าง
หมู่ที ่ 2  บ้านน้้าออ้ม การขาดแคลนน้้า ขนาดกว้างเฉล่ีย 18 เมตร จ้านวน ใช้ในการเกษตร
ต้าบลห้วยส้าราญ  อ้าเภอกระสัง ส้าหรับท้าการเกษตร ลึกเฉล่ีย  2  เมตร 1 สาย
จงัหวัดบุรีรัมย์ ยาว  1,800  เมตร

13 โครงการขดุลอกคลองห้วยไผ่ เพือ่แกไ้ขปัญหา ขดุลอกคลองห้วยไผ่ - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 คลอง ประชาชนได้มีน้้า กองช่าง
หมู่ที ่6  บ้านประดู่ การขาดแคลนน้้า ขนาดกว้างเฉล่ีย  20 เมตร จ้านวน ใช้ในการเกษตร
ต้าบลห้วยส้าราญ  อ้าเภอกระสัง ส้าหรับท้าการเกษตร ลึกเฉล่ีย  2  เมตร 1 สาย
จงัหวัดบุรีรัมย์ ยาว 1,800 เมตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติของคนบรุีรัมยใ์ห้มีความมั่นคงเพ่ิมขึ้น
    ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดับรุีรัมย ์ที ่1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวติทีด่ี
     2. ยทุธศาสตร์พัฒนาด้านการจัดการศึกษา

     2.1 แผนงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ งานทีร่ับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพือ่ปรับปรุงซ่อมเซม อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อาคาร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กอง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั อาคารให้มีความ 5 แห่ง ศูนยพ์ฒันา มีความมั่นคง การศึกษา
อบต.ห้วยส้าราญ มั่นคงแขง็แรง เด็กเล็ก แขง็แรงและมี ศาสนา

ปลอดภัยต่อการ ความปลอดภัย และ
ใช้งาน วัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ดา้นการบริหารจัดการ
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที ่2  การพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร
     5. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี
        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ งานทีร่ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
1 โครงการพฒันาศักยภาพ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 400,000 400,000 500,000  500,000  500,000  จ้านวน คณะผู้บริหาร ส้านักปลัด

บุคลากรองค์กรปกครอง ให้แกค่ณะผู้บริหาร ส้าหรับคณะผู้บริหาร ผู้เขา้อบรม สมาชิกสภา อบต. อบต.
ส่วนท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ได้รับความรู้ พนักงานส่วนต้าบล
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน พนักงานส่วนต้าบล พนักงานส่วนต้าบล ลูกจา้งประจ้า  
ต้าบล   ลูกจา้งประจ้า ลูกจา้งประจ้า ลูกจา้งประจ้า พนักงานจา้ง พนักงานจา้งและ
พนักงานจา้ง  ผู้น้าชุมชน พนักงานจา้งและ และคณะกรรมการพฒันา คณะกรรมการ
และคณะกรรมการพฒันา คณะกรรมการพฒันา ท้องถิ่น ฯลฯ พฒันาได้รับความรู้
ท้องถิ่น ฯลฯ ท้องถิ่นฯลฯ เพิม่ขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา


