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ค าน า 

 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดแผนโครงการในระยะ 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
กรม ต่างๆ จังหวัดและอ าเภอ โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตาม
หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว7467 เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563 

  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถบูรนาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองบอน   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  ขึ้น   เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ         
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสาน
แผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2566-
2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองบอน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนท่ี 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ  
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอประโคนชัย 
ห่างจากที่ท าการอ าเภอประโคนชัยประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 54 กิโลเมตร อาคาร 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 11 ต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคน
ชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 24  เลี้ยวขวาบริเวณท่ีท าการอ าเภอประโคนชัย  ผ่าน
บ้านหนองไผ่ บ้านยาง และบ้านห้วยเสลา พ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีเนื้อที่ประมาณ  67 
ตารางกิโลเมตร (ประมาณ  41,875  ไร่) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น มีโครงสร้างการบริหารงานในความรับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหนองบอน ทั้งต าบล เดิมจัดตั้งเป็น
สภาต าบลหนองบอน ต่อมาได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เมื่อวันที่  19  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2539 
    อาณาเขต 

ทิศเหนือ มีอาณาเขตจดพ้ืนที่ต าบลโคกมะขาม  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์ 
 ทิศใต้  มีอาณาเขตจดพ้ืนที่ต าบลหินลาด  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์ 

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตจดพ้ืนที่ต าบลละเวี้ย  อ.ประโคนชัย  ต าบลเขาดินเหนือ 
                         ต าบลโนนเจริญ  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรมัย์                                                               

ทิศตะวันตก       มีอาณาเขตจดพื้นที่ต าบลเขาคอก  และต าบลปังกู  อ.ประโคนชัย       
                        จ.บุรีรัมย์  

  โดยมีพื้นที่แยกตามหมู่บ้านดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านหนองบอน 
2 บ้านห้วยเสลา 
3 บ้านยาง 
4 บ้านพูนสุข 
5 บ้านหนองน้ าขุ่น 
6 บ้านหนองน้ าใส 
7 บ้านโนนเสน่ห์ 
8 บ้านหนองโจรง 
9 บ้านหนองน้ าใส 

10 บ้านสุขส าราญ 
11 บ้านห้วยเสลา 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 

  1.  นายทิวา         นะราเทียม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
  2.  นายสมาน    ศรีเพชร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
  3.  นายทองแก้ว  ดียิ่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
  4.  นางพิสมัย             แซวประโคน   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 
 

โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
1.  นายจักรกฤษ  สิงห์ธนะ           สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน        หมู่ที่  1 
2.  นายเพียร  ขอสุข  สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน        หมู่ที่  1 
3.  นายบุญเริก  ต่อแก้ว              สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน        หมู่ที่  2 
4.  นายณรงค์   หาสุข               สมาชิกสภา    อบต.หนองบอน       หมู่ที่ 2 
5.  นายวันชัย   การะเกต  สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน        หมู่ที่  3 
6.  นางปราณีต  เรืองไพศาล สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน        หมู่ที่  3 
7.  นายสวิน  ค าทอง           สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน        หมู่ที่  4 
8.  นายล าพอง  ปะสุข           สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน        หมู่ที่  4 
9.  นายพีรพล  จิตรเย็น             สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน   หมู่ที่  5 
10.  นายสมโภช  หมายซ่อนกลาง สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน  หมู่ที่  5 
11. นายยม  เอปประโคน             สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน  หมู่ที่  6 
12. นายเทียว  สายแก้ว  สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน        หมู่ที่  6 
13. นายบุญจันทร์  แย้มศรี สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน  หมู่ที่  7 
14. นายเลื่อนศักดิ์  แก้วประโคน    สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน        หมู่ที่ 7 
15. นายเดช   ไกรสุข                  สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน        หมู่ที่  8 
16. นายสมชาย   ธรรมดา            สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน        หมู่ที่  8 
17. นายสวัสดิ ์  วินประโคน          สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน        หมู่ที่  9 
18. นายมนต์   พรหมเอาะ           สมาชิกสภา  อบต.หนองบอน         หมู่ที่  9 
19. นายธวชัชัย   ปะสุข              สมาชิกสภา   อบต.หนองบอน        หมู่ที่ 10 
20.นายประกิจ  นะราเทียม          สมาชิกสภา   อบต.หนองบอน        หมู่ที่ 11 
21. นายสว่าง   สร้อยจิตร            สมาชิกสภา    อบต.หนองบอน       หมู่ที่ 11 

 
 
 

              

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  ๕  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  ส านักงานปลัด 
(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(2)  รองปลัด อบต. 
(3)  หัวหน้าส านักปลัด   
(4)  นักทรัพยากรบุคคล   
(5)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(6)  นิติกร   
(7)  เจ้าพนักงานธุรการ   
(8)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(9) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   (1) พนักงานขับรถยนต์  1  ต าแหน่ง (ทักษะ) 
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (๑) คนงานทั่วไป   4   ต าแหน่ง 
    (2)  ภารโรง  1  ต าแหน่ง 
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๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อ านวยการกองคลัง   
(2)  นักวิชาการคลัง   
(3)  นักวิชาการพัสดุ 
(4)  นักวิชาการเงินและบัญชี 
(5)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
(6)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2  ต าแหน่ง 
(7)  เจ้าพนักงานพัสดุ   
(8)  เจ้าพนักงานธุรการ  

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1 
ต าแหน่ง 
    

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
(2)  นายช่างเขียนแบบ  
(3)  เจ้าพนักงานธุรการ 
(4)  เจ้าพนักงานประปา 
(5)  นายช่างโยธา 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   1  ต าแหน่ง 
   (2)  พนักงานผลิตน้ าประปา  1   ต าแหน่ง
(ทักษะ) 

๔.  กองการศึกษา 
(1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา   
(3)  เจ้าพนักงานพัสดุ   
(4) เจ้าพนักงานธุรการ 
(5)  ครู  จ านวน  8  ต าแหนง่ 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   (2)  ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  3  ต าแหน่ง 
 

๕.  กองสวัสดิการสังคม 
(1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   
(2) นักพัฒนาชุมชน 
(3) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   
(4)  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

6. ตรวจสอบภายใน 
(1)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
รวม จ านวน   38     คน จ านวน  13 คน 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก       4  
กอง ทั้งหมด   6  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  38  คน  พนักงานจ้าง  จ านวน  13   คน  รวม
ทั้งสิ้น  51 คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  ส านักงานปลัด 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบลการจัดท าร่างข้อบังคับ

การจัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
การให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานส่วนต าบล และ 
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พนักงานจ้าง  การ บริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด  การด าเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  6  งาน  คือ 

1.1  งานบริหารทั่วไป   
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานเลือกตั้ง 
   -  งานวิชาการเกษตร 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   -  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2  งานนโยบายและแผน   
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  -  งานงบประมาณ 
  -  งานข้อบัญญัติ  อบต. 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.3  งานกฎหมายและคดี   

  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -  งานระเบียบการคลัง 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.4  งานรักษาความสะอาด    

   -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
   -  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
   -  งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.5  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     

   -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
   -  งานควบคุมมลพิษ 
   -  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                            -  งานติดตามตรวจสอบ 
    -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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1.6 แผนการสาธารณสุขและข้อบังคับต าบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เก่ียวข้องกับสาธารณสุขงานเฝ้าการระวังโรคการเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุขศึกษา
การจัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม  ให้บริการสาธารณสุข  การควบคุมการ     
ฆ่าสัตว์  จ าหน่ายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  คือ 

   1)งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
   -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
   -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
   -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

       -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   2)  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
   -  งานอนามัยชุมชน 
   -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
   -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 

        -  งานป้องกันยาเสพติด 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   3)  งานควบคุมโรค    
   -  งานการเฝ้าระวัง 
   -  งานระบาดวิทยา 
   -  งานโรคติดต่อและสัตว์น าโรค 

       -  งานโรคเอดส์ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    4)  งานบริการสาธารณสุข 
    -  งานรักษาและพยาบาล 
    -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
    -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.  กองคลัง     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน

การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภท
ต่างๆ  การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวันการรับ  และ
จ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน
ของอบต.    ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ 
การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ  
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2.1 งานการเงิน     

   -  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
   -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2.2  งานบัญชี    

   -  งานการบัญชี 
   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    

  -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  -  งานพัฒนารายได้ 
  -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    

  -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3.  กองช่าง   

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติ 
เพ่ือ ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียน  สิ่งก่อสร้าง ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง  
แก่อบต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
  3.1  งานก่อสร้าง       

-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
  -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

  -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
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  -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
  -  งานออกแบบ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     

  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ า 
  -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.4  งานผังเมือง    

  -  งานส ารวจและแผนที่ 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย
การวางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบ  การพิจารณา ก าหนดนโยบาย 
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 
  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
              -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  -  งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4.3  งานฝ่ายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
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  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5.  กองสวัสดิการสังคม 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคม  สง

เคราะห การส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน 
และชุมชนแออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสรมิงานประเพณ ี   ท
องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา งานหองสมุด และ งานสวนสาธารณะ การใหค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อ่ืน ที่เก่ียวของ  มีทั้งหมด  7  งาน  ดังนี้ 
  5.1  งานสังคมสงเคราะห์       

-  งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  5.2  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-    งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  5.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานส่งเสริมอาชีพ 
  -  งานพัฒนาสตรี 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 6.  กองตรวจสอบภายใน 
  มีหน้าที่  

6.1 ตรวจสอบการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงิน 
ทดลองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี 
  6.๒ ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน 
  6.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหลักฐานการท าสัญญาการจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย 
การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
  6.๔ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตาม 
ระเบียบของทางราชการ 
  6.๕ ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 
ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ 
  6.๖ ตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่าย และเงินนอกงบประมาณ ทุกประเภท 
  6.๗ งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรืตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ   
เช่น  การประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล , ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรม
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 

 
  1.2 สภาพภูมิประเทศ  
               สภาพพื้นที่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีลักษณะลาด

ต่ า จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ไม่มีล าน้ าส าคัญไหลผ่าน  มีหนองน้ าขนาดเล็ก  มี
น้ าเฉพาะฤดูฝน  ในฤดูแล้งน้ าจะแห้งขอดประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเป็นอย่างมาก   

 
      1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
          ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง

แล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก 
 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 
๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน 
ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  
มิลลิเมตร   
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑5 องศา    
  1.4 ลักษณะของดิน  
   ลักษณะดินของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย  
บางส่วนเป็นดินร่วน  เหมาะแก่การเพาะปลูกและยังมีความอุดมสมบูรณ์ 
  1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  4  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง  4   แห่ง เคยเป็น
แหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอ
กับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  - แห่ง สระน้ า  3 แห่ง 
    หนองน้ า 12 แห่ง บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง  2 แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง 
    บึง  2 แห่ง อ่างเก็บน้ า 1 แห่ง 
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    แม่น้ า  - แห่ง ฝาย  7 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้
เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  และทางราชการปลูกในวันส าคัญของชาติ   
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  มีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลมี จ านวน  11  หมู่บ้าน    ดังนี้ 

 หมู่ที่  1  บ้านหนองบอน   หมู่ที่ 2  บ้านห้วยเสลา 
 หมู่ที่  3  บ้านยาง   หมู่ที่  4  บ้านพูนสุข 
 หมู่ที่  5  บ้านหนองน้ าขุ่น  หมู่ที่  6  บ้านหนองน้ าใส 
 หมู่ที่  7  บ้านโนนเสน่ห์   หมู่ที่  8  บ้านหนองโจรง 
 หมู่ที่  9  บ้านหนองน้ าใส   หมูที่  10  บ้านสุขส าราญ   
 หมู่ที่  11  บ้านห้วยเสลา 
ก านันต าบลหนองบอน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จ านวน  5   คน ดังนี้ 

1.  ก านันสันติ    สงนวน   2.  ก านันราช   ปุยะติ 
  3. ก านันเอ่ียม   เอี่ยมอิทธิฤทธิ์   4. ก านันสุพจน์    ปะสุข 
  5. ก านันเพียร    ศรีมาตร  คนปัจจุบัน 
      ตารางท าเนียบก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลหนองบอน  ก านันต าบลหนองบอน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน      
11 คน   ดังนี้ 

 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชื่อ-สกุล 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
หมายเหตุ 

1 บ้านหนองบอน นายเพียร  ศรีมาตร ก านัน 
2 บ้านห้วยเสลา นายจรัต  ทาเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านยาง นายรวี  เนาว์ประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านพูนสุข นายอุสาห์  คงสืบเสาะ ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านหนองน้ าขุ่น นายภัสกร  พรหมเอาะ ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านหนองน้ าใส นายอธิป  วิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านโนนเสน่ห์ นายเฉลียว  ผลพาเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านหนองโจรง นายพงษ์วิสุทธิ์  เงางาม ผู้ใหญ่บ้าน 
9 บ้านหนองน้ าใส นายประดิษฐิ์  สุบันนาจ ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านสุขส าราญ นายมอน  เนาว์ประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 
11 บ้านห้วยเสลา นายจักรพงศ์  ด ารงศักดิ์ศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 
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 2.2 การเลือกตั้ง  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้าน
การเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ในปี พ.ศ. 2555  ประชาชน
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  4,194  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น  5,573  คน  คิดเป็นร้อยละ  75.26  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
4,194 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,573 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.26  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมือง 
ค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  
สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรม
และให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการ
เลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้
พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารบริหารส่วนต าบล  ใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลาย
โครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   
มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจ ากัด  เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ด้านบริการ   
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 3.ประชากร 
   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร    ในเขต อบต.หนองบอน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  
8,035  คน  แยกเป็นชาย 3,969 คน หญิง  4,066  คน มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,106  ครัวเรือน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เพศชาย 
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวน 
(หลังคาเรือน) 

1 บ้านหนองบอน 276 284 560 170 
2 บ้านห้วยเสลา 351 372 723 193 
3 บ้านยาง 515 530 1,045 276 
4 บ้านพูนสุข 234 250 484 122 
5 บ้านหนองน้ าขุ่น 598 617 1,215 293 
6 บ้านหนองน้ าใส 501 527 1,028 256 
7 บ้านโนนเสน่ห์ 252 257 509 149 
8 บ้านหนองโจรง 468 458 926 251 
9 บ้านหนองน้ าใส 160 150 310 84 

10 บ้านสุขส าราญ 237 223 460 121 
11 บ้านห้วยเสลา 377 398 775 191 

รวม 3,969 4,066 8,035 2,106 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอประโคนชัย  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖4 
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หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอประโคนชัย  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖4 

 
ที ่

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 พ.ศ. 25๖4 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 บ้านหนองบอน 280 273 280 280 286 280 276 279 273 286 276 284 
2 บ้านห้วยเสลา 328 342 340 350 348 355 345 364 352 368 351 372 
3 บ้านยาง 506 501 510 513 510 512 517 522 515 531 515 530 
4 บ้านพูนสุข 226 243 230 245 228 245 227 247 232 249 234 250 
5 บ้านหนองน้ าขุ่น 592 605 587 612 593 613 599 618 596 619 598 617 
6 บ้านหนองน้ าใส 501 542 503 537 498 539 508 532 504 534 501 527 
7 บ้านโนนเสน่ห์ 248 256 251 255 247 253 255 252 253 254 252 257 
8 บ้านหนองโจรง 441 433 447 431 449 437 453 450 460 453 468 458 
9 บ้านหนองน้ าใส 165 161 160 160 161 157 158 151 157 148 160 150 

10 บ้านสุขส าราญ 240 217 241 219 240 222 241 224 243 225 237 223 
11 บ้านห้วยเสลา 391 381 394 383 390 386 391 394 381 396 377 398 

รวม 
3,918 3,954 3,943 3,985 3,950 3,999 3,970 4,033 3,966 4,063 3,969 4,066 

7,872 7,928 7,949 8,003 8,029 8,038 
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

  ช่วงอายุและจ านวนประชากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน แยกได้ดังนี้  
  ชาย หญิง หมายเหตุ 
จ านวนประชาชากรเยาวชน 895 906 อายุต่ ากว่า  18  ปี 
จ านวนประชากร 2,577 2,578 อายุ  18-60  ป ี
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 497 582 อายุมากกว่า  60  ปี 
รวม 3,969 4,066 รวมทั้งสิ้น   8,035 คน 

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  
อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  
ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙0  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กบัทางโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   
 ต าบลหนองบอน มีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่  จ านวน  11  แห่ง  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง เปิดสอน 
1 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา หมู่ 1 บ้านหนองบอน อนุบาล  -  ป.6 
2 โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยฯ) หมู่ 3 บ้านยาง อนุบาล  -  ม.3 
3 โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ 5 บ้านหนองน้ าขุ่น อนุบาล  -  ป.6 
4 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ หมู่ 7 บ้านโนนเสน่ห์ อนุบาล  -  ป.6 
5 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา หมู่ 11 บ้านห้วยเสลา อนุบาล – ม.3 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน หมู่ 1 บ้านหนองบอน ปฐมวัย 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสลา หมู่ 2 บ้านห้วยเสลา ปฐมวัย 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ 5 บ้านหนองน้ าขุ่น ปฐมวัย 
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7  บ้านโนนเสน่ห์ ปฐมวัย 

10 ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านยาง หมู่ 3 บ้านยาง ปฐมวัย 
11 ศูนย์ กศน. ประจ าต าบล หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสลา ประถม-มัธยมปลาย 

  
  4.2 สาธารณสุข 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีสถานพยาบาล  1  แห่งคือ  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองบอน  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  1  บ้านหนองบอน  ต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   
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คอยให้บริการแก่ประชาชน  ทั้ง  11  หมู่บ้าน  การบริการด้านสาธารณสุขของต าบลหนองบอน มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน  ทั้ง  11  หมู่บ้าน  ท าหน้าที่ดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณะสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบอน  จ านวน  1  แห่ง 
 -  รถกู้ชีพ 1669  (EMS)  จ านวน  1  คัน 
 -  เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน 1669  จ านวน  6  คน 

- ข้าราชการ    5   คน 
     - พนักงานจ้างชั่วคราว  3  คน   
     - อาสาสมัครสาธารณสุข  139  คน 
     -  ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  พร้อมรถบริการ ตลอด  24  ชั่วโมง สถาน

ที่ตั้ง อยู่ หมู่ที่  11  ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 4.3 อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิด
เหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือ ตั้งจุดตรวจ จุด
สกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบ 
เป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชน
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอคว าม
ร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้อง
หาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              

 4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  จากการจับกุมของสถานีต ารวจภูธร      ประ

โคนชัยและ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอประโคนชัย (ศป.ปส.อ.ประโคนชัย)พบว่าพ้ืนที่
ต าบลหนองบอนยังมีผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย   เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับ
ความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า 
การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  
การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็น
เรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
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4.5 การสังคมสังเคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
5.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
6. ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน 

 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

 5.1  เส้นทางคมนาคม 
     การคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  มีทางหลวง

แผ่นดิน 2 สาย  คือ ทางหลวงหมายเลข  2165  ระหว่าง พาชี-โนนเจริญ  ทางหลวงหมายเลข 2445   สาย ประ
โคนชัย – บ้านกรวด ที่ผ่านเขตองค์การบริหารส่วนต าหนองบอน  มีถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตและถนนลูกรังเป็น
ถนนในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  โดยแยกเป็นรายการ  ดังนี้ 

       (1)  ถนนลาดยาง  7  สาย   สภาพใช้งานได้ดี 
               (2)  ถนนลูกรัง จ านวน 89  สาย   สภาพใช้งานได้ดีแต่จะล าบาทในช่วงฤดูฝน 

             (3)   มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   78  สาย  สภาพใช้งานได้ดี   
             (5)  มีถนนหินคลุก   จ านวน 9  สาย   สภาพใช้งานได้ดี 

             (6)  มีถนนดิน  จ านวน  25   สาย  สภาพใช้งานได้ดีแต่จะล าบาทในช่วงฤดูฝน 
     (7) มีสะพาน  จ านวน   2    สะพาน   

     5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคอื  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณ 
ในส่วนนี้ไว้แล้ว    

 5.3 การประปา 
การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง 

สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ า
ดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ 
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สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนต าบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การ
แก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที   ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา    2,000   หลังคาเรือน 
(2)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  3  แห่ง 
(3)  ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย    800 – 870   ลบ.ม.  ต่อวัน 
(4)  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก 

       -อ่างเก็บน้ าและสระน้ าหนองใหญ่      (แหล่งน้ าผิวดิน) 
       -แหล่งน้ าใต้ดิน     

 5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชน

ได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 

 5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์  
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจ า
อ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย์ 
  -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการ
ที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่
หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร  

พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ท านา รองลงมาคือ ท าไร่   รับจ้าง เลี้ยงสัตว์  ปัจจุบันประชาชนหันมาปลูกอ้อย  
และมันส าปะหลังมากข้ึน  เนื่องจากการท านาจะต้องอาศัยน้ าเป็นจ านวนมาก  มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่
เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน   
ต้องอาศัยน้ าฝนอย่างเดียว บางปีฝนทิ้งช่วงท าให้หญ้าขึ้นข้าวตาย จึงท าให้ผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มกับการลงทุน     

 6.2 การประมง 
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติ 
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 
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 6.3 การปศุศัตว์ 

 การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 

 6.4  การบริการ 
 โรงแรม   - แห่ง 
 ร้านอาหาร  3 แห่ง 
 โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
 สถานีขนส่ง  - แห่ง   
 ร้านเกมส์  -      แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   
 

 6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนไม่มีอุตสาหกรรม  แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   

จ านวน  31  แห่ง    
   6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน -     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  84 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -      แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  7  กลุ่ม 

   1. กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ 
 2. กลุ่มอาชีพข้าวหอมมะลิ 105 

3. กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
4. กองทุนหมู่บ้าน 
5. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
6. กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ OTOP 

          7. กลุ่มธนาคารข้าว  
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6.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอก 
พ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนาธรรม 
 

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลหนองบอน  จะนับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 95% และนักถือ
ศาสนาอื่นร้อยละ  0.2  โดยมีศาสนสถาน  11  แห่ง  ดังนี้ 
 

ชื่อวัด บ้าน หมู่ที่ หมายเหตุ 

วัดห้วยเสลา บ้านห้วยเสลา 2  

วัดบ้านยาง บ้านยาง  3  

วัดหนองน้ าขุ่น บ้านหนองน้ าขุ่น 5  

วัดบ้านหนองบอน บ้านหนองโจรง 8  

ส านักสงฆ์สะเดากอง บ้านพูนสุข 4  

ส านักสงฆ์โคกเปราะ บ้านหนองน้ าใส 6  

ส านักสงฆ์บ้านโนนเสน่ห์ บ้านโนนเสน่ห์ 7  

ส านักสงฆ์หนองเสม็ด บ้านห้วยเสลา 11  

ส านักสงฆ์บ้านหนองบอน บ้านหนองบอน ๑  

โบสถ์คริสต์บ้านหนองบอน บ้านหนองบอน 1  

โบสถ์คริสต์บ้านสุขส าราญ บ้านสุขส าราญ 10  
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7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
 -  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

7.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ประชาชนในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการ
ทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   

ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาพ้ืนบ้าน  ไทย เขมร ส่วย  ลาว  
    7.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนคือ หัตถกรรมจากไม้ที่
กลุ่มหัตถกรรมรวมกลุ่มกัน จ าหน่าย ซึ่งเป็นสินค้า OTOP    
 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
   8.1  น้ า   
  น้ าที่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนส่วนใหญ่ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ า
ที่ได้จากน้ าฝน และน้ าใต้ผิวดินซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  
ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งจะแห้งแล้งละหมดไป จึงมีมาตรการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือหา
แหล่งน้ าผลิตน้ าประปาบริการพ่ีน้องประชาชน 
   8.2 ป่าไม้  
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนไม่มีป่าไม้ 
  8.3  ภูเขา  
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนไม่มี ภูเขา  
  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ตามล าดับ  และ
มีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ป่าช้า  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่
ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วน ต้องอาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้
ในการเกษตรไม่เพียงพอ มีความตื่นเขิน ปัญหาคือไม่มีงบประมาณมาพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้ การ
แก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการขุดลอกแหล่งทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่
ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ท าให้เป็นต าบลน่าอยู่ เป็นที่ 

**************************** 



 

 
ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2561-2580)   
  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความ
มั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์
ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการ

23 



 

ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 

 
 
   โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
    1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อ
การด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคม
โลกสมัยใหม่ 
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ  ในมิติ
ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล  และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต   
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมท า
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ 
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สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึง 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้า
มามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่
ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะ
น าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน 
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่
ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสั ตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้อง
มีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ น าไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า 1) เมื่อมีพระบรม
ราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
3) แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลพันธ์หน่วยงานของรัฐ
ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกันแผนแม่บทด้วย 
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน 37 ประเด็น (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2561)  
ดังนี้ 
    1. ด้านความม่ันคง  
     1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
     2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
     3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
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4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และมิใช้ภาครัฐ 

     5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     6. การเกษตรสร้างมูลค่า 
     7. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
     8. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
     9. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโยง 
     10. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
    3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     11. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     12. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     13. ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     14. การตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
     15. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
     16. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     17. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
    4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     18. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
     19. การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
     20. การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข) 
     21. เรื่องกระบวนการยุติธรรม 
     22. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
     23. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
     24. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 
    5. ด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     25. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
     26. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
     27. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

28. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างยั่งยืน 

     29. พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     30. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
   6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     31. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 
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     32. การปรับสมดุลภาครัฐ 
     33. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
     34. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     35. การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     36. การแก้ไขกฎหมาย 
     37. การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติโดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้ เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การ พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและ
เกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์โดยมี 6 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
2. เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21  
3. เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
4. เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  
เป้าหมายการพัฒนา  
1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  
2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย ตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง  
4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน  
5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ 

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน  
แนวทางการพัฒนา  
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  

ที่พึงประสงค์  
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
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(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการ  

คลังด้านสุขภาพ  
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด  
2. เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
เป้าหมาย  
1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกต่างกัน  

และแก้ไขปัญหาความยากจน  
2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
3. เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพ่ึงพา ตนเอง และ 

ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
แนวทางการพัฒนา  
(1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ เข้าถึง 

บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  
(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี คุณภาพให้ 

ครอบคลุมและทั่วถึง  
(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐาน 

รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้มีสิทธิในการ จัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
วัตถุประสงค์  
1. สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา  
เป้าหมาย  
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และ คุณภาพชีวิต  

ที่ดีข้ึน   เป้าหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ 

ไทย   เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ  
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เป้าหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
เป้าหมายที่ 6 เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา โครงสร้าง 

พ้ืนฐานของประเทศ  
เป้าหมายที่ 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น  
เป้าหมายที ่8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้าง ความ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนและพ้ืนที่การท า 

เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง  
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมีขีด ความสามารถใน  

การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น  
เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิม มากขึ้น 
เป้าหมายที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการ พัฒนา  

ทางเศรษฐกิจและสังคม  
แนวทางการพัฒนา  
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม - การพัฒนาด้านการคลัง - การพัฒนาภาคการเงิน  
(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ –  

การพัฒนาภาคการเกษตร - การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม - การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว - การพัฒนา
ภาคการค้าและการลงทุน  

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
วัตถุประสงค์  
1. รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
2. สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี  

ประสิทธิภาพ  
3. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
4. พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ จากการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ  
เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์ ป่า 

เศรษฐกิจ และป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  
และจัดที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม  

เป้าหมายที่ 2 สร้างความม่ันคงด้านน้ าและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ า ใต้ดิน  
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ให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ าทุก กิจกรรมกับ
ปริมาณน้ าต้นทุน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหา จากการขาดแคลน
น้ า ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและ ลดความเสียหายจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง  

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
และระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพ
แหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน  

เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ ปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศในด้าน
ต่างๆ หรือในพ้ืนที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง  

เป้าหมายที ่5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความ สญูเสียใน 
ชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง  

แนวทางการพัฒนา  
(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน 

และเป็นธรรม  
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคงสมดุล และยั่งยืน  
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ การ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ  
ยั่งยืน  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกัน ปัญหา 

ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
2. เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ บริหาร 

จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคามทั้งภัย ทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆ  

3. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา ความ 
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ  

4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ  
เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ ร่วมกัน 

ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี โอกาส 

ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม ประเทศ 

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไป กับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ  

เป้าหมายที่ 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหาร และภัย 
คุกคามอ่ืน ๆ  

เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา  
เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก  

ของชาติ  
(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ  

ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ    
(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ กับมิตร 

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย และ 

สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล  
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง แผนงาน 

ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
2. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน ท้องถิ่น 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้  
3. เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
4. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย ความ 

รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน  
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เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ 

การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
เป้าหมายที่ 4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด  
แนวทางการพัฒนา  
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ  

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง  

ภาครัฐ  
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง  

กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี กลไก 

ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่ม ขีด ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  

2. เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้  
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง ทั้ง 
ประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ ความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความม่ันคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  

4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งใน เชิง 
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการ บริหาร 
จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  

5. เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อลดการ น าเข้าจาก 
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  

เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม  
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่ง  
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เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน  
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)  
แนวทางการพัฒนา  
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง  
(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน  
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล    
(6) การพัฒนาระบบน้ าประปา  

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น 

ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
2. เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน

ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
4. เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ สามารถ

ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
แนวทางการพัฒนา  
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ  

เชิงสังคม  
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม  

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
2. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
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3. เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

4. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ การ
พัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  

เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น  
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มใน สังคม  
เป้าหมายที่ 3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร ต่อ 

สิ่งแวดล้อม  
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  
แนวทางการพัฒนา  
(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
(2) การพัฒนาเมือง  
(3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ แนว 

ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
2. เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน  

การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น  
3. เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ 

ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)  

เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้  

ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ  
เป้าหมายที่ 2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน  
เป้าหมายที่ 3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค 

อนุภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ ครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้  

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ  
แนวทางการพัฒนา  
(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ ส าหรับ 

สินค้าและบริการของไทย  
(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบ ความ 
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ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS. ACMECS. IMT-GT. BIMSTEC. และ JDS. และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่  
โดดเด่นในภูมิภาค  

(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย  
(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง  

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ  
(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง  
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
1) แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)  
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ า  

ดินคุณภาพต่ า ประสบ อุทกภัย และภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะ        
ทุพโภชนาการ แต่มีความ พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายใน ภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ทุน 
เทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง
และพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ใน กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงท่ีก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่
ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ ในระยะ
ยาว  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ ภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง”  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และ 

การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา 

ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
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3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุน
ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

4. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และ
มีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เป้าหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียง

เหนือลดลง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

อย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการ 

ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนองฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิม
ปริมาณ การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจาก
ดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่
การเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง ชีมูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นท่ี เพ่ือพัฒนา 
แหล่งน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น  
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้ม ีความ

สมดุลระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
และมีการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจาก
อุทกภัย และภัยแล้ง  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดิน ท า

กินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
ยกระดับฝีมือและอบรมให้ความรู้เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความม่ันคงทางรายได้ตามแนวทางกาฬสินธุ์ 
โมเดล และหนองบัวล าภูโมเดล  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่ม 
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 
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การดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุและสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้และพ่ึงพาตนเองได้ใน 
บั้นปลายชีวิตยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จาก
ระบบสื่อสาร ทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน การศึกษาที่
มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมี รายได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา 
การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยด าเนินชีวิตที่ยึด
มั่น ในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง 
อาทิจังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภูกาฬสินธุ์อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชน 
และเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืด
มี เกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาล
ใน การคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีพร้อมทั้งพัฒนา
ระบบคัด กรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่ หรือ
ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้น -
40- การพัฒนาเด็กในช่วง 0-3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย 
และสังคม  

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้ น้อย 
และผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ 
เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้าง 
ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกจิภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดย ยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลง 
ใหญ่ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบ 
นิเวศการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบัน 
เกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ 
สนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม  
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2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด ยโสธร 
สุรินทร์ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการ ผลิต 
ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต 
พร้อมทั้งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคา 
สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมีและการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน 
เกษตรอินทรีย์การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิก
กลุ่ม ผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่
มีความ พร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยาย
ฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม 
สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้ง
กองทุนเกษตร อินทรีย์ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกร จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และ 
ความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์การตรวจรับรองมาตรฐาน -
41- สินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญ
ที่เป็น สารตั้งต้นในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และ
อุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของ
ตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และ
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ คุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์
ชัยภูมิบุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการ
ปรับปรุงพันธุ์ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้า และปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและ
ทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิม
ช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่ อาเซียน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ ของ
ภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ 
ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจาก 
โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด 
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและ
การแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี
และสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูป
สมุนไพรในพ้ืนที่ จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์อ านาจเจริญ และอุดรธานีโดยพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตให้ได้ มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ แข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 
ด้วยการพัฒนาต่อยอดจาก วัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์ มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีน
ทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์พลาสติก ชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหาร
เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความม่ันคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบใน
ชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน 
และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ในระดับชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภค 
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้
วัตถดุิบในพ้ืนที่ พัฒนา ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ เป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น E-Commerce,  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพให้
ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิกาฬสินธุ์ขอนแก่น ชัยภูมินครราชสีมา สุรินทร์และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา
เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบ
และ การจัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชน
และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ที่มี
คุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการ 
สังคมท่ีได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ความ สะอาด และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การ
เพ่ิม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด  

8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความ 
หลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าและป่าธรรมชาติที่ส าคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานีสกลนคร 
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
และ พ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปลูกป่า และป้องกันการ
บุกรุก เพื่อ รักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 9) 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและ ความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 
สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ อุตสาหกรรมในลักษณะค
ลัสเตอร์สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและบุคลากร
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ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ และทดลอง
เพ่ิมข้ึน ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์และโรงงานน าร่อง เพ่ือให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน  

 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชน ในการ

สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่าง ๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ ของชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์เมืองเก่า
นครราชสีมา และ  เมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบ
การเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล 
ส่งเสริม การตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม 
กลุ่ม สุภาพสตรีเป็นต้น  

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัต
ลักษณ์ ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้และ
เชื่อมโยงสู่ ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของ
กลุ่มนักท่องเที่ยว คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่
สร้างจากทุนทาง วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนา
บุคลากรและผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่
ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและ สุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  

3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานีและสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว 
โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิการท่องเที่ยว/พักผ่อน 
ชมทัศนียภาพ และวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทาง
แบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น 
พัฒนาถนนเชื่อมโยง ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย ส่งเสริมการ บริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและรายได้เน้นพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านการจัดการและทักษะ ทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น  

4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี
หนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์และมี
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ชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุก
รื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษา
วิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่าน กิจกรรม
ทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง สิ่ง
อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ 
ขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและ ธุรกิจ
ที่เก่ียวข้อง อาทิธุรกิจการแข่งขันต่าง ๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหาร เสริม
และเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุก ระดับ 
เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจ
กีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬา นานาชาติ
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  

6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิเลย นครราชสีมา อุบลราชธานีโดย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด ความสมดุลและ
ยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิด ความคุ้มค่า
ต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวใน พ้ืนที่มาก
ขึ้น รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัย ให้
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลักษณะ 
เครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยว 
ระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความ 
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม 
มัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก 
ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดีส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึง 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพ้ืนที่ 
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ ใหม่ ๆ ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และ

พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอาทิ 
แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ช่วง
ขอนแก่นหนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานีและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วง
ระเบียง เศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก  
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2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์อาทิ การ
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณความ 
ต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศท่ีเพ่ิมขึ้น (อุดรธานีอุบลราชธานีบุรีรัมย์ร้อยเอ็ด นครราชสีมา 
ขอนแก่น เลย และสกลนคร) และขยายถนน 4 ช่องจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ สุขภาพ
และศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิง นิเวศ 
เขตนวัตกรรม พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบา 
เมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  

4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิเมืองขอนแก่น เมือง
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานีโดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แบบผสมผสานทั้งการท างาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพื้นที่ 
บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทินครพนม 
หนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศ เพ่ือนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ  

5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับ ความ
เชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้ 
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ 
การ พัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนา
สถานี ขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี  

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อน บ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุน

การจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้ 
มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุด
เดียว (National Single Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
บริเวณจุด ผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 
(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานีและรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยง 
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและ 
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง  

3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความ
พร้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล  

 
2)  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 

สุรินทร์) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระย 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 
11 - 13 กันยายน 2562 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีนโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่าย ร่วมกันทุกภาคส่วน 
(ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศ ทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็น การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
จังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด 
และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีพ.ศ. 2564 ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์การ กีฬา 

ที่มีชื่อเสียง    
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

เป้าหมายการพัฒนา “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรม 
ขอม และสังคม เป็นสุข”  
 

Unique Position  
ก าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

“นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน” หรือ “Innovation 
for FASTTT”  
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FASTTT มาจากค าว่า  

F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผจญภัย ที่ท าให้ลดวัยหรือ  
กระชุ่มกระชวย การกีฬา  

A = Agriculture การเกษตร เน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่  
ข้าวหอม มะลิมันส าปะหลัง โคเนื้อ/โควากิว  

S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอัน 
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะแต่ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี“ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีชื่อเสียง เป็น 
เอกลักษณ์โดดเด่น “ไหมหมี่ค้ันขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิเป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมี 
พระราชด าริให้อนุรักษ์ไว้มีความประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ลายไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีน แดง”
และลายที่ได้รับการพัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลาย เฉพาะตัว และ 
“ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์อยู่ท่ีเส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มี ลวดลายสีสันเป็นแบบ
ฉบับทางสุรินทร์และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหม ที่ทอผ้าให้ผู้น า APAC ที ่เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศ
ไทยเมื่อปีพ.ศ. 2546  

T = Tourism การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้าน 
วัฒนธรรม ขอมโบราณ วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  

T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้67,654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในล าดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน ทั้งจุดผ่อน ปรน
การค้าชายแดนช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์  

T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะ  
มูลฝอยที่มีจ านวนมากและการน ากลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse 
Derived Fuel: RDF) -48-  

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี  
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2560 

มีเศรษฐกิจที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาค เกษตรกรรม มี
สัดส่วนร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของ กลุ่มจังหวัด 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทาง การเกษตรที่โดด
เด่น ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการ ท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ทั้ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ กีฬา มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่เป็นมรดก
โลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่อง การขาดแคลนน้ า เพื่อการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า สัดส่วนคน ยากจน ร้อยละ 12.9 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 
250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มี ความไม่เสมอภาคด้าน รายได้ (Gino 
coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขั้น มาตรฐานอินทรีย์ใน

ภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
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(Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก
ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือ การเกษตรให้
เพียงพอตลอดปีโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพื้นท่ี หรือการขยายพื้นที่รับน้ า การกระจายน้ าไป
ยังพ้ืนที่  

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากข้ึนในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารแบบครบ
วงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาค การเกษตรและ
นอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว  

5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้ง ทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์  จากระบบ 
Logistic ที่รัฐบาลได้วางรากฐานไว้ให้การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่ นักท่องเที่ยว รวมถึงการ
สร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด  

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพ ชีวิตที่ดีข้ึนหรือ
สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบ ทอดไปยังรุ่นลูกหลาน 
และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพื่อให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ใน อนาคต  

พันธกิจ (Mission)  
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม  
ประเด็นการพัฒนา  
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
แนวทางการพัฒนา  

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
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1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย  
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร    
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง  

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น  
แนวทางการพัฒนา  
2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  
2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง  
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน  
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และการตลาด  
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ  
2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  

3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น  
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้แข็งแรง มีความสุข  
แนวทางการพัฒนา  
3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง  
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  
3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
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  3)  แผนพัฒนาจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 

วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (VISION)/เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคม
เข้มแข็ง” 

พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ( Mission ) 
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน 

วัตถุประสงค์รวม 
1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ าและการบริหาร
จัดการน้ า 
6. เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
7. เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
9. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
10. เพ่ือส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนา 
 1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
 3. ครัวเรือนที่อยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนได้รับการแก้ไขปัญหาให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 
 4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที 1 : ด้านเศรษฐกิจ 
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ 

อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10) 
2. จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10 ) 
3. ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 
4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  

(ร้อยละ 80) 
5. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 10 ) 
6. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5) 
7. จ านวนพื้นที่การเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย์/GAP (ไร่) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด 
4.ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ 
8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” (Buriram Blue City)  

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน 
11. เร่งรัดการจัดหาน้ าและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์ 
12. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
13. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
14. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และ

กลุ่มจังหวัดอิสานใต้ 
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15.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 
16. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร 

ปลอดภัย 
18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
19. ส่งเสริมการน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิต 

หมู่บ้าน 
20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 

การเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมกลุ่มวิสาหกิจ 
21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพและ 

มาตรฐาน 
22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
23. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร 
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning) 
25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
“คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
2. เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1.ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา  

ให้มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. (ร้อยละ 50) 
2. ร้อยละของประชากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย 
3. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ (ร้อยละ 90) 
4. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ร้อยละ 90) 
5. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 50) 
แนวทางการพัฒนา 

               1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย 
                          2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
                          3. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                          4. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์
คุณภาพทางการศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ 
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5. เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงอยู่ในชุมชนและ 

สังคมของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ3 
6. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย 

แรงงาน 
7. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบ 

ครบวงจรของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
9. ส่งเสริมและพัฒนามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มี 

ปัญญา รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง 
และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง) 

11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การ 
ปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
“ ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ า ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ าและ 

การบริหารจัดการน้ า 
2. เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความ

หลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนแหล่งน้ าของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอส าหรับการใช้ประโยชน์ 

 (แห่ง) 
2. จ านวนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม และภัยธรรมชาติต่างๆ ได้รับการแก้ไข 

ปัญหา (แห่ง) 
3. ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับ 

การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ าและการบริหารจัดการน้ า 
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2. ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  

โดยเน้นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด 
3. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จาก 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 

เป็นหน้าที่ของพลเมืองคนบุรีรัมย์ 
5. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคท่ี 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ต้น 

ทางถึงปลายทาง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
7. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4: ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ 
” บุรีรัมย์สงบสุข “ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เพ่ือส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูและได้รับการติดตาม 

ดูแลอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ 
ชมุชน และการเพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืน 

3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และได้รับการ 
ติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังจาการบ าบัดฟ้ืนฟู 

4. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของ
ประชาชนภายในจังหวัด 

5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษา    
ที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 
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6 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ  
การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิ
ชอบ 

7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงภายในจังหวัด 
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้ 

เป็นหมู่บ้านมั่นคงและสงบสุข 
9. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
11. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตาม 

กฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
12. รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถาน 

ประกอบการและในชุมชน เพื่อจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
13. รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วน 

ร่วมของประชาชนและเครือข่ายของประชาสังคม 
 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ.
2566– 2570) 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 

“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สู่พ้ืนฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ (Mission) 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและมีความสุขและ 
มีสุขภาวะที่ดี 

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
5. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
6. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน 
9. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
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10. การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

  เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
2. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4.  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
7. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  

  กลยุทธ์ 

1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ 

ด้วยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน  

และประชาชน 
4. ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์กรรวม  
5. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
6. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและ 

มีพลานามัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
7. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการป้องกันและ 

ควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) 
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
9. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน  
10. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
11. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 (OTOP) 
12. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
13. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันปราบปราม ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ปัญหาอาชญากรรม 
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ 
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16. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
17. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
18. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

  เป้าประสงค์ 

   1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
   2. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
   4.เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรม 
   5.อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   6.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสีกีฬามาตรฐานโลก 
  กลยุทธ์  

    1. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์ 
    2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
    3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
    4. พัฒนาสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยว 
    5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
    6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการ 
 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

8. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    8. ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นๆ 
เพ่ือการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ 
    9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
    10.ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
    11. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  เป้าประสงค์ 

1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
3. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ 

อาหารปลอดภัย 

4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  กลยุทธ์ 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพและเกษตร
ปลอดภัย 

2. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพ  
อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ 

3. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร   

อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้าง 

มูลค่าเพ่ิม 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
7. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ตลาดโลก 
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้าน  

การเกษตรอย่างทั่วถึง 
9. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
10.ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบ 

ครบวงจร 
11. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
12. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตรอย่าง 

เป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนาน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด้านการตลาดชุมชน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

  เป้าประสงค์ 

1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
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3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

          กลยุทธ์ 
    1.  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการ 
        พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.  สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม 
   3.  ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
   4.  ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
   5.  ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
 

  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย ์กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 

Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . กลุ่ ม อ า ห า ร   เ กษต ร  แล ะ เ ทค โ น โ ลยี ชี ว ภ า พ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อา ทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

57 



 

 
 
๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 

เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
๓ . กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

    1) วิสัยทัศน์ (VISION) ในการพัฒนาท้องถิ่น  
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน

อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

            “ต าบลหนองบอนเป็นเมืองน่าอยู่  คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 

 พันธกิจ  (MISSION) 
(1) ส่งเสริมความเจริญด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ าเป็น  

     (2) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพ่ิมผลผลิต 
ทางการเกษตร และพัฒนาแหล่งน้ าภายในต าบล  

(2) ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย  ด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสวัสดิการ 
สังคมอย่างทั่วถึง  ด้านอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป   พร้อมทั้งส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย  และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการมีส่วนร่วมของคน 
ในชุมชน  

     (5) ส่งเสริมสร้างจิตส านึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลและชุมชน 
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 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  5  ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3) เป้าประสงค์  
1. เพ่ือการก่อสร้าง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย และการ 

พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งภายในท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค 
2. เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ 

และมาตรฐาน 
3. เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
4. เพื่อพัฒนาระบบชลประทาน แหล่งน้ าในการท าเกษตรกรรม   
5. เพ่ือพัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
6. สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและ 

ประกอบการศึกษา 
7. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
8. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ  
9.เพ่ือส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์ 

หรือสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
11. ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคมให้ 

ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของประชาชน  
   12. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือ
ป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพยาเสพติด 

13. การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน การป้องกัน การระงับอัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น  

14. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
สาธารณะที่มี คุณภาพแก่ประชาชน  

15. เพ่ือสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
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16. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

17.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

18. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในองค์กร 
19. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหา   

ภายในชุมชน  
   20. ส่งเสริมสนับสนุน และรว่มมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     
    21. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
  
4) ตัวชี้วัด   

1. จ านวน ถนน สะพาน ไหล่ทาง  ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ระบบประปา   
ไฟฟ้า สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

2.ร้อยละของประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ 
การเกษตรอย่างพอเพียง  

3.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตร/การประกอบอาชีพ 
4. ร้อยละของเด็กก่อนระดับวัยเรียน/ประถมศึกษาที่ได้รับบริการด้านการศึกษา 

ของท้องถิ่น  
5.จ านวนกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
6.จ านวนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  
8. ร้อยละของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลดลง  
9. ร้อยละประชาชนที่มีการข้องเก่ียวกับติดยาเสพติดที่ลดลง  
10. ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดต่อที่ลดลง  
11. ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น  
12. ร้อยละของผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้าน 

สวัสดิการสังคม หรือการสังคมสงเคราะห์  
13. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ  
14. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการบริการสาธารณะ 

ของท้องถิ่น  
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15. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 
การพัฒนาของท้องถิ่น  

16.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการ 
  17.ร้อยละของปริมาณขยะครัวเรือนที่ลดลง  

18.ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และ สิ่งแวดล้อม  
  5) ค่าเป้าหมาย   

1. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

2. ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการ 

พัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
   4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา  
กีฬา นันทนาการ ศาสนา และวัฒนธรรม  

6. การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
7. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 

 และภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
8. ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหา 
9. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน  
10. ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการบริการ และมีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาท้องถิ่น  
11.  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
12. ปริมาณขยะตกค้างครัวเรือนลดลง ประชาชนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือ 

ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

  6)กลยุทธ์    
    1. พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน  

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น  
3.ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการและพัฒนาระบบชลประทาน หรือ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตรท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม  
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   6.การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร้าง 
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

8.การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อย่างเป็นระบบ  

9. การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น  
10. การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม  และ 

สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  
11. การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่ม  

ผู้สูงอายุและผู้พิการสตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจ 
ชุมชน  

12. การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง สมานฉันท์  
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

13. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 

 14. เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการประชาชน 
15. ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
16. ส่งเสริมการจัดการระบบบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
 

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน พ.ศ. 2566-2570 เป็น

การด าเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ 
โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19)  ที่มีการระบาดใน
ระดับโลก และในระดับประเทศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง และส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังนั้น  การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองบอน  จะก าหนดตามกรอบการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจิและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตุวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน และความ
ต้องการของประชาชน โดยด ารงไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น มี
จุดมุ่งหมายสู่การพัฒนาที่ยังยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
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8)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบล      

หนองบอน   มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่  ๑2  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  และไทยแลนด์ ๔.๐  ดังนี้ 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
โครงสร้างความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
การพัฒนาขีดความสามารถ

เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  

ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และผลติภณัฑไ์หม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี  3 
  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ          

ฉบับท่ี 12           
(10 ยุทธศาสตร)์ 

5.            
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา

ประเทศสู่ความ
มั่นคงยั่งยืน 

10.     
ความร่วมมือ

ระว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

3.          
การสร้าง

ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

7.       
การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบ         

โลจิสติกส ์

8.         
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 

9.      
การพัฒนา
ภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

1.          
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ความเป็น
มนุษย ์

2.           
การสร้าง
ความเป็น
ธรรม ลด

ความเล่ือมล้ า
ในสังคม 

4.           
การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

6.            
การบริหาร
จัดการใน

ภาครัฐ การ
ป้องกันการ

ทุจริต ประพฤติ
มิชอบและ  

ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
 ด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
 ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
ด้านรักษาความมั่นคง

และความสงบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 
เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดี   

  การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

  การพัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

 การพัฒนาขีด
สมรรถนะองค์กร  

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท.ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

  

ยุทธศาสตร์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

   ด้านการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 ด้านการพัฒนา
การเมืองและการ

บริหารระบบราชการ   

   ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
การพัฒนาขีดความสามารถ

เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  

ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และผลติภณัฑไ์หม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี  3 
  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ได้
ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
-  ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
-  การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
-  มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน 
   -  มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่างๆ  
   -  ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
   -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
   -  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาท าให้ 
            -  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
   -  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วาง
ไว้ 
   -  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 

โอกาส  (O : Opportunity)   
   -  จังหวัดบุรีรัมย์  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   -  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

-  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้าง
ดุลยภาพระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

อุปสรรค  (T : Threat)   
   -  ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
   -  นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ท าให้การ
พัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 

-  กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วง
ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
   -  การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพิ่มมาก
ขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วย
อ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณท่ีมีจ ากดั 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70)ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนนั้น    
ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้   
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านบริหารราชการ
ให้มีประสิทธภิาพ
คุณภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 

๑) ประชาชนบางส่วนยัง
ขาดความรูเ้กี่ยวกับระบบ
การท างานของ อบต. 
 

- การขาดความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้น และ
สามารถเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

๒. ด้านการลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรยีนไมไ่ดร้ับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- การได้รบัการดูแลเด็ก
และผูสู้งอาย ุ

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- การได้รบัการดูแลผู้
พิการ 

- ผู้พิการในเขต 
อบต. 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๕) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  ดร
คระบาด  โรคตดิต่อ 

๖) ประชาชนในพื้นท่ี
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ด้านการแพทย ์ - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ประชาชนหายจากการ
เจ็บป่วย 

 
 
 

67 



 

 
ต่อ 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๘) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้เกิด
เป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

๙) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้ 
สาเสพติด และท้องก่อน
วัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๑๐) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป ไมไ่ด้
ตรวจสุขภาพประจ าปี  

- การได้รบัการตรวจ
สุขภาพ 

- ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

11) ในเขต อบต. ไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

๑2) ศลิปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประเพ
รีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลมืและคงอยู่สืบไป 

๑3) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากข้ึนอาจท าให้เกดิ
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 
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ต่อ 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

 ๑4) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  การ
ให้ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาวิวาท 

๑5) ประชากรที่สูบบหุรี่   
ดื่มสรุา มากขึ้น 

- การด าเนินการตาม
กฎหมาย กรณีที่ฝา่ฝืน
กฎหมาย 

- ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร  
เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม 

๑) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกดิ
อาชญากรรมได ้

๒) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าไดส้ะดวก ไม่อุด
ตัน ไมส่่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

๓)  ถนนในต าบลยังเป็น
ถนนดิน ถนนลูกรัง และ
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต. ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

๕) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้เอง 

๖) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 
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ต่อ 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ผลผลติทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- การรวมกลุม่ต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๘) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้าง
งาน 

- การเพิ่มค่าแรงให้
เหมาะสมกับการท างาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

๙) ครัวเรือนยังมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท   

- เพิ่มช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ 

- ประชาชนท่ีมี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

๔. ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

๑) ปริมาณขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึน 

- ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๒) พื้นที่ป่าภายในเขต 
อบต. มีน้อย 

- เพิ่มพื้นท่ีป่า ต้นไม้ให้
มากขึ้น 

๓)  ประชาชนยังเผา
หญ้า ตอซังข้าว เผาอ้อย 
เกิดมลพิษ 

- ในพื้นที่ไม่มีการเผาฯ 
เกิดขึ้น 

๔) มีปัญหาเรื่องขยะ
และสตัว์เลี้ยงเพิ่มมาก
ขึ้นส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

- ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะและ
มูลสตัว์ได้โดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๕) ประชาชนบาง
ครัวเรือนอุปโภค-บรโิภค
น้ าท่ียังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ าฝน น้ าท่ีไมไ่ด้
คุณภาพ มตีะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

๖) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็
และน้ าใตด้ินเป็นน้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน 
- สิ่งแวดล้อม 

- พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหา ก่อสรา้ง 
ปรับปรุง ขุดลอกแหล่ง
น้ าให้มมีากขึ้น   

 
************************************ 
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-71- 
ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

(2) ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเศรษฐกิจ 

  

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 กองช่าง อบต. 

หนองบอน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง 

2 ด้านการพัฒนาการเกษตร
อย่างย่ังยืน 

 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการสังคม 

  

 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

3 ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   

ส านักปลดั 

กองการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม 

กองช่าง 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสังคม 
สงเคราะห ์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ด้านการด าเนินงาน
อื่นๆ  

แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 

และ 

กองสวัสดิการสังคม 



 
 

ต่อ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 ด้านการพัฒนาการเมืองและ
การบริหารระบบราชการ 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลดั 

กองการศึกษา 

กองคลัง 

กองสวัสดิการสังคม 

กองช่าง 

อบต. หนอง
บอน 

ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

  

กองช่าง 

5 ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 

รวม 5  ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน ๕ ส านัก/กอง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2566 ปี  2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

55 32,204,395 42 45,497,100 25 20,491,145 10 12,311,800 12 11,099,150 144 121,603,590  

1.2แผนงานเคหะ
และชุมชน 

5 7,350,000 3 800,000 3 3,400,000 1 150,000 4 745,000 16 12,445,000 

1.3แผนงานการ
พาณิชย ์

2 900,000 2 5,500,000 1 300,000 1 100,000 1 5,000,000 7 11,800,000 

รวม 62 40,454,385 47 51,797,100 29 24,191,145 12 12,561,800 17 16,844,150 167 145,848,590 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน 

2.1แผนงาน
การเกษตร 

8 350,000 8 949,900 8 529,000 7 630,500 8 793,500 39 3,252,900 

2.2แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

4 2,100,000 4 12,522,000 - - 2 2,450,000 1 800,000 11 17,872,000 

รวม 12 2,450,000 12 13,471,900 8 529,000 9 3,080,500 9 1,593,500 50 21,124,900 

 

แบบ  ผ.01 
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ต่อ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2566 ปี  2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.1 แผนงาน
การศึกษา 

26 9,452,500 23 8,578,160 24 8,856,820 27 10,396,480 25 9,256,800 125 46,540,760 

3.2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

4 600,000 3 690,000 3 530,000 - - - - 10 1,820,000 

3.3 แผนงาน
สาธารณสุข 

15 1,334,500 15 1,422,500 15 1,516,000 15 1,579,500 15 1,667,000 75 7,519,500 

3.4 แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

19 1,279,000 19 1,269,000 20 1,404,000 19 1,354,000 20 1,504,000 97 6,810,000 

3.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

9 350,000 9 374,000 9 378,000 9 391,000 9 394,000 45 1,887,000 

3.6 แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

7 760,000 7 772,000 7 783,000 7 800,000 7 845,000 35 3,960,000 

3.7 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

12 1,405,000 10 738,000 11 770,000 9 608,000 10 794,000 52 4,315,000 

3.8 แผนงาน       
งบกลาง 

5 14,303,600 5 14,315,600 5 14,419,600 5 14,422,600 5 14,523,600 25 71,985,000 

รวม 97 29,484,600 91 28,159,260 94 28,657,420 91 29,551,580 91 28,984,400 464 144,837,260 

 
 

แบบ  ผ.01 
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ตอ่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2566 ปี  2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ  

4.1แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

12 1,182,000 12 1,214,000 13 1,873,000 13 1,933,500 12 1,305,000 62 7,507,500 

4.2แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

6 11,761,600 2 5,200,000 1 800,000 - - - - 9 17,761,600 

รวม 18 12,943,600 14 6,414,000 14 2,673,000 13 1,933,500 12 1,305,000 71 25,269,100 

 5.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1แผนงาน
เคหะและชุมชน 

5 760,000 4 570,500 5 523,000 2 352,000 2 303,000 18 2,508,500 

รวม 5 760,000 4 570,500 5 523,000 2 352,000 2 303,000 18 2,508,500 

รวมทั้งสิ้น 194 86,092,585 168 100,412,760 150 56,573,656 127 47,479,380 131 49,030,050 770 339,588,350 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 

โครงการพัฒนาท่ีน ามา
จากแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผน

ชุมชน 

ปี  2566 ปี  2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

31 21,330,160 12 5,833,740 11 2,914,700 5 512,000 4 982,000 63 31,572,600 

รวมท้ังสิ้น 31 21,330,160 12 5,833,740 11 2,914,700 5 512,000 4 982,000 63 31,572,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01/1 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองบอน หมู่ที่ 1 (จากบ้าน
นายบุญล้วน  ดยีิ่ง ถึงบ้าน
นายเกตุ มณีศรี) ต าบล  
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 2.50  
เมตร ยาว 35  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  87.5  
ตารางเมตร 

50,000 43,750    ประชาชนร้อย
ละ90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

2 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองบอน หมู่ที่ 1 (จากบ้าน
นายวิมาน พะประโคน ถึง
บ้านนายสงวน ตาประโคน)
ต าบลหนองบอน อ าเภอ  
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  3.00  
เมตร ยาว  17  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 51 ตาราง
เมตร 

25,500     ประชาชนร้อย
ละ90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 
77 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองบอน หมู่ที่ 1 (จาก
บ้านนายเทศ  ไกรสุข  ถึง
บ้านนายบุญน า  ไกรสุข ) 
ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

 เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร
กว้าง 3.50  เมตร ยาว  
66.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกวา่ 231  ตาราง
เมตร  - งานท่อระบายน้ า 
คสล.Ø  0.40 เมตร จ านวน 
1 จุด รวม  6 ท่อน พร้อม
ยาแนวรอยต่อทอ่ให้
เรียบร้อย 
 

 115,500    ประชาชนร้อย
ละ90เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังจากบ้าน
นางสาวนุสรา  สุขแม้น – 
นานางสัน สุขแม้น หมู่ที่ 1 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางได้
สะดวกมากข้ึน 

กว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  190  เมตร สูง  
60  เซนติเมตร พร้อม
วางท่อ 3 จุด 

120,000     ประชาชนร้อย
ละ90เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 

78 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic  concrete)  บ้าน
หนองบอน หมู่ท่ี 1เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านห้วยเสลา    หมู่ท่ี 2  
ต าบล     หนองบอน  

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

 จากหลังโรงเรียนบ้าน
หนองบอน เชื่อมต่อถึง
บ้านห้วยเสลา หมู่ท่ี 2  
กว้าง  5-8 เมตร ยาว  
2,500  เมตร 

 5,000,000 4,500,000 2,000,000  ประชาชน
ร้อยละ90
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก  Asphaltic  concrete ( 
โดยวิธี pavement In place 
Recycling) หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

รอบหมู่บ้าน กว้าง  
4.00-6.00  เมตร ยาว  
1,500  เมตร 

 3,000,000    ประชาชน
ร้อยละ 90
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายพร ศรีเพชร  ถึง
บ้านนายลิ  ไกรเพชร  

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น 

ระยะทาง กว้าง4.00-
5.00 เมตร ยาว  140 
เมตร พร้อมวางท่อ
จ านวน  2 จุด และ 
ไหล่ทาง 

351,000 200,000     มีถนน
เพิ่มขึ้น 1 
สาย 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายสุทัศ  เพ่งพิศ ถึงสี่แยก
ออกสายวัดป่าหนองบอน หมู่
ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
มากขึ้นอุบัติเหตุ
ลดลง 

ระยะทาง กว้าง 
4.00-5.00 เมตร 
ยาว  800  เมตร 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า จ านวน 2 จุดและ
ไหล่ทาง 

     2,100,000 ประชาชน
ร้อยละ90
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

9 โครงการลงหินคลุกถนนสาย
วัดป่าหนองบอน หมู่ที่ 1 

 เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง  กว่าง 
4.00 เมตร ยาว  
500  เมตร พร้อม
วางท่อจ านวน 3 จุด 

150,000  120,000    ประชาชน
ร้อยละ 90
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2 (จาก 
สามแยกสวนยางถึง    
หนองปราโมทย์)     

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00  เมตร ยาว  219  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 657  ตารางเมตร - งาน
ท่อระบายน้ า คสล.Ø  0.40 
เมตร จ านวน 1 จุด รวม  6 
ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
ให้เรียบร้อย 

328,500     ประชาชนร้อย
ละ90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

11 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2  (บ้าน
นายสุทิศ สมานกล้า ถึงบ้าน
นางเตือน  ศรีเพชร ) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร ยาว  77  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า  308  ตารางเมตร 

154,000     ประชาชนร้อย
ละ90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 

81 

แบบ  ผ.02 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการ ก่อสร้าง
ถนนดินลงลูกรัง บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2 
(ซอยบ้านนายวิโรจน์  
เงางาม ถึงบ้านนาย
โฮม  ปานทอง) )
ต าบลหนองบอน  
อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน   งานลงดินถม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 179 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า  214.8  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย  -  งานลงลูกรัง ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 179  
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร    หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  71.6 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย     - งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 2 จุด 
รวม 12ท่อน พร้อมยาแนวรอยตอ่
ท่อให้เรียบร้อย 

14,320     ประชาชนร้อย
ละ90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 

82 

แบบ  ผ.02 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยเสลา 
หมู่ที่ 2   (ซอยร่ม
เกล้า ) ต าบล   
หนองบอน อ าเภอ 
ประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

 เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรขนาด
กว้าง3.00- 4.00  เมตร ยาว  
155  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  532  ตาราง
เมตร  - งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.40  จ านวน 2 จุด 
รวม 12  ท่อน พร้อมยาแนว
รอยต่อท่อให้เรียบร้อย 

310,500     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน  

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

14 โครงการเสรมิหิน
คลุก เข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ระชาชน
เดินทางเข้าพื้นที่
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,570 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 980  เมตร 
ช่วงที่ 3 กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 720  เมตร  

 572,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน  

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 

83 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าจากสี่แยก
บ้านนางเพชร        
กาลอินทร์  ถึงอ่างเก็บ
น้ าห้วยเสลา    หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ปริมาณงาน  รางระบายน้ า
ขนาด 0.60x0.60  เมตร 
ยาว   333  เมตร พร้อมบ่อ
พักและท่อระบายน้ า 

499,500 500,000    ปัญหาน้ าท่วม
ลดลงร้อยละ
90  

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามฝายน้ าล้น
อ่างเก็บน้ าบ้านห้วย
เสลา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง  8  เมตร  ยาว 23  
เมตร  สูง  3  เมตร 

128,800     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า จากร้านค้า
ชุมชน ถึงสี่แยกบ้าน 
นางเพชร การอินทร์ 
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่  2 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ปริมาณงาน  รางระบายน้ า
ขนาด 0.60x0.60  เมตร 
ยาว   500  เมตร พร้อม 
บ่อพักและท่อระบายน้ า 

  750,000   ปัญหาน้ าท่วม
ลดลงร้อยละ
90  

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 
84 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการขยายท านบอ่าง
เก็บน้ าบ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 
2 จากหน้าวัด ถึง ฝายน้ า
ล้น 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

กว้าง  12  เมตร  ยาว  
440  เมตร ลึก 3 
เมตร 

 475,200    ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าจากสี่แยกบ้านนายราม 
ปุยะติ ถึงสี่แยกบ้านนางคูณ  
ดวงศรี หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ปริมาณงาน  ราง
ระบายน้ าขนาด 
0.60x0.60  เมตร 
ยาว 560  เมตร  
พร้อมบ่อพักและท่อ
ระบายน้ า 

 1,000,000 840,000   ปัญหาน้ าท่วม
ลดลงร้อยละ
90  

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายมั่น ยอดสิงห์ ถึง
บ้านนายเจรญิ ยอดสิงห์  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  3.00  เมตร 
ยาว  70 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง 

 105,000    ประชาชนร้อย
ละ  80
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 
85 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ :  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากบ้านนางรุ่งทิพย์ 
ถึงบ้านนายธนัช  ทรงประโคน
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง  5.00 เมตร  
ยาว  360 เมตร 

 900,000    ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

 

22 โครงการเสรมิลูกรังทางไปบ้าน
ไพทูลย์ ปะสุข ถึงนานายเฮยีน  
ฉลอมประโคนหมู่ที่ 3 ต าบล  
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก
มากขึ้น 

กว้าง  4.00-6.00  
เมตร  ยาว  1,000  
เมตร 

  250,000   ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางได้
สะดวกมากข้ึน 

 

23 โครงการ  ก่อสร้างรางระบาย
น้ าในหมู่บ้าน  บ้านยาง  หมู่ที่  
3  ต าบลหนองบอน  อ าเภอ
ประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย ์

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ปริมาณงาน  ราง
ระบายน้ าขนาด 
0.60x0.60  เมตร 
ยาว  374  เมตร   

171,500     ปัญหาน้ าท่วม
ลดลงร้อยละ
90  

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.02 
86 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ :  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางสาวเจนจริา        
สวยประโคน  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

กว้าง  3.00-4.00  เมตร  
ยาว  80  เมตร พร้อม
ไหล่ทาง 

120,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสมอาจ        
หม่อมประโคน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

กว้าง  3.00-4.00  
เมตร  ยาว  65  เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 

100,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางแฉล้ม กาประโคน 
ถึงแยกบ้านนางประณตี 
เรืองไพศาล หมู่ที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

กว้าง  5.00-6.00 
เมตร ยาว  265  เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 

  250,000   ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 
87 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ :  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
หน้าวัดบ้านยาง ถึงบ้าน 
นางปุ่น มงคุณค าชาว     
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

กว้าง  5.00-6.00  
เมตร  ยาว  370  
เมตร พร้อมไหล่ทาง 

  300,000 260,000   ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายประสาน  ค าวัด  
ถึงแยกบ้านนางดอน      
อะพรรัมย ์ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

กว้าง  4.00-6.00  
เมตร  ยาว  90  เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 

200,000 150,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากนา
นางหอม  แซวประโคน   
ถึงป่าช้าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

กว้าง  5.00  เมตร ยาว  
300   เมตร พร้อมไหล่
ทาง 

    300,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 
88 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ :  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30  โครงการ ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก บ้าน    
พูนสุข หมู่ที่ 4  (จากบ้าน
นางพิมพ์  เนาว์ประโคน  ถึง
นานายสุรยิะ  กาประโคน) 
ต าบลหนองบอน  อ าเภอ
ประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน    -  งานลง
ดินถม ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 590 
เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 
งานลงลูกรัง ขนาดกว้าง 
5.00  เมตร ยาว 590  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  

147,500     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

31 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพูน
สุข หมู่ที่ 4  ( จากบ้านนาง
วีรา  เนาว์ประโคน ถึง
ถนนลาดยางสายบ้านไทร
โยง ต าบลละเวีย้) ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน (ช่วงที่1)  
ผิวจราจรขนาดกว้าง  
4.00  เมตร ยาว  
600  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  (ช่วงที่
2)  ผิวจราจรขนาด
กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  726  เมตร  
หนา  0.15   

 2,652,000 3,000,000   ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 

89 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ :  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางวีรา  เนาว์ประโคน
ถึงบ้านนางพิมพ์         
เนาว์ประโคน  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  700  เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 

 450,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัด
สะเดากอง  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

กว้าง  5.00   เมตร  
ยาว  1,500  เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
3 จุด  และพร้อมไหล่
ทาง 

520,000 500,000 400,000   ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหลัง
บ้านนายเทียบ  ปะสุข ถึง
บ้านนายวีระ  เจริญชัย 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

กว้าง  4.00  เมตร ยาว  
200   เมตร พร้อมวาง
ท่อ 1 จุด และไหล่ทาง 

 230,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 90 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ :  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายสรุิยะ  กาประโคน 
ถึงบ้านนายสมเกยีรติ ใสดี 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  500  เมตร 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า 2 จุด และพร้อม
ไหล่ทาง 

 450,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

36 โครงการเสรมิลูกรังถนน
จากถนนด า หมู่ที่ 4 ถึง
ถนนสายออกไปบ้านสุข
ส าราญ  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

กว้าง  6.00   เมตร  
ยาว  1,000  เมตร 
พร้อมเกลีย่บดอัดให้
เรียบร้อย 

  250,000   ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายล าพอง  ปะสุข  ถึง
บ้านนายเยี้ยว แซวประโคน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

กว้าง  5.00  เมตร ยาว  
81  เมตร   พร้อมไหล่
ทาง 

 150,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 91 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ :  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38  โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจร Asphaltic  
concrete (โดยวิธี 
pavement In  place 
Recycling) ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

จากหน้าบ้านนายภาส  
ปะสุข  ถึงบ้านนาง
ดาราพร  สุรินทบูรณ์ 
กว้าง  8.00  เมตร  
ยาว  1,000  เมตร  
  

    2,500,000  ประชาชน
ร้อยละ 90 
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
และสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระหว่างหมู่บ้าน (จาก
บ้านพูนสุข หมู่ที่ 4 
เชื่อมลาดยาง  บ้านสุข
ส าราญหมู่ที่ 10 ไปบ้าน
หลัก ต าบลหนองบอน 

เพื่อให้
ประชาชนชน
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้านได้
สะดวกปลอดภยั
มากขึ้น 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 3,535 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทาง
หินคลุก 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 4 
จุดๆละ 8 ทอ่น รวม 32 ทอ่น 
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
เรียบร้อย และป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ท. 1.01) 

 12,726,000    ประชาชน
ร้อยละ 90 
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น 

ประชาชน
ชนเดินทาง
ระหว่าง
หมู่บ้านได้
สะดวก
ปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 
92 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
ตาเยียน  วึกประโคน ถึงบ้าน
ตาประสิทธ์ิ  เยียบประโคน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
และสะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง  3.50 เมตร 
ยาว  222  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางท่อ 3 จุด 
รวม 29 ท่อน Ø 
0.40 เมตร 

390,000      ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

41  โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระ
หนองม่วง บ้านหนองน้ าขุ่น 
หมู่ที่  5 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
และสะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงานช่วงที่ 1 
ผิวจราจรขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
480 เมตร ช่วงที่ 2 
ผิวจราจรขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
265 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

1,357,500     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.02 
93 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ากลางหมู่บ้าน 
บ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ปริมาณงาน ขนาด
รางระบายน้ า กว้าง 
0.60X0.60 เมตร 
ยาว 776 เมตร 
ขนาดท่อระบายน้ า 
Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 14 ท่อน 
พร้อมยาแนวรอยต่อ
ท่อให้เรียบร้อย 

  1,093,400   ปัญหาน้ าท่วม
ลดลงร้อยละ
90  

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

43 โครงการเสรมิลูกรังเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร  (สาย) บ้าน
หนองน้ าขุ่น หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

 เพื่อให้ประชาชน
เดินทางเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตรสะดวก
มากขึ้น 

ปริมาณงาน ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 
315 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ให้
เรียบร้อย 

33,075     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 
94 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการลงลูกรังคันคลอง
หนองจบก (จากนา
นางสาวหวน อุ่นประโคน 
ถึงนาตาเล็ง สมศรี) บ้าน
หนองน้ าขุ่น  หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 505 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 

  53,025   ประชาชน
ร้อยละ  70 
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
เข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

45 โครงการ  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก
บ้านยายจันทร์ – 
ถนนลาดยางบ้านโนน
เสน่ห์) บ้านหนองน้ าขุ่น 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 946 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
เมตร ทั้งสองข้าง ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหิน
คลุก เมตร ท้ังสองข้าง –งานวาง
ท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 13 ท่อน 

1,028,000 1,000,000    ประชาชน
ร้อยละ  70 
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
เข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 95 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการลงลูกรังเข้าพ้ืนท่ีทาง
การเกษตร (จากนายายแก้ว 
ถึง ละลม) บ้านหนองน้ าขุ่น 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 315 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ให้
เรียบร้อย 

37,800     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

47 โครงการลงลูกรัง(จากแยก
บ้านผู้ใหญ่ ถึง บ้านนายเสรมิ 
วงศ์ประโคน) บ้านหนองน้ าขุ่น 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

 เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 680 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ให้
เรียบร้อย 

  81,600   ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 96 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก
ลาดยางหน้าบ้าน  นายสอด       
อยู่ประโคน ถึง บ้านนาง
แกง   วงค์ประโคน) บ้าน
หนองน้ าใส หมู่ที่ 6 ต าบล
หนองบอน อ าเภอ       
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 330 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,155 
ตารางเมตร 

 577,500    ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

49 โครงการเสรมิลูกรังคันคลอง
อีแลก (จากท่อลอดเหลี่ยม
บ้านไพรวัลย์ ถึง
ถนนลาดยางสายบ้านพาชี-
บ้านหินลาด) บ้านหนองน้ า
ใส หมู่ที่ 6 ต าบลหนอง
บอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,180 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
 

    106,200 ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 97 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน
นายรวย นะราเทียม ถึง
ถนนลาดยางสานบ.พาชี-บ.หิน
ลาด) บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองบอน อ าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 648 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก  
งานวางท่อระบายน้ า 

 1,620,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากมุม
วัดโคกเปราะ ถึงนายประดิษฐ์  
กอเชื่อมกลาง) บ้านหนองน้ า
ใส หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 262 เมตร หนา 
0.15 เมตร  พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก-งาน
วางท่อระบายน้ า 

524,000 330,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 98 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน
นายเล็ง สมศรี ถึงบ้านนายคณุ 
ลอกประโคน) บ้านหนองน้ าใส 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 470 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกงานวางท่อ
ระบายน้ า 

 705,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน
นายฉลาม วิงประโคน ถึงทาง
ไปบ้านไพลวัลย์) บ้านหนองน้ า
ใส หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 280 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   
งานวางท่อระบาย
น้ า 

  420,000   ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 99 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคสล. (จากบา้นนายพรเพ็ญ 
สุบันนาจ ถึงบ้านนายเอื้อง นะ
ราเทียม) บ้านหนองน้ าใส หมู่
ที่ 6 ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์
 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 0.60x0.60 
เมตร ยาว 286 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 

 400,400    ปัญหาน้ าท่วม
ลดลงร้อยละ
90  

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน
นางวิลาวัลย์ ถึงบ้านนางแกง 
วงศ์ประโคน) บ้านหนองน้ าใส 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 115 เมตร หนา 
0.15 เมตร งานวาง
ท่อระบายน้ า 

172,500     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 

100 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน
นางวราภรณ์ ยางค า ถึงบ้าน
นายยวน เอบประโคน) บ้าน
หนองน้ าใส หมู่ที่ 6 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 305 เมตร หนา 
0.15 เมตร งานวาง
ท่อระบายน้ า  

 533,750    ประชาชนร้อย
ละ 90 เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
ไพรวัลย์ จากบ้านนายยวน  
เอบประโคน หมู่ที่ 6 ถึงคลอง
ส่งน้ าบ้านไพรวลัย์  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กว้าง  5.00 เมตร 
ยาว  800 เมตร 

1,000,000 600,000 400,000   ประชาชนร้อย
ละ 90 เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.02 101 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร (สายที่นา    
นายสวงษ์ บัตรประโคน ถึง
นานางปอน เมยประโคน) 
บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 9 
ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 510 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร งาน
วางท่อระบายน้ า ช่วงที่ 
2 ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 200 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
งานวางท่อระบายน้ า 
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 386 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.60 
เมตร  ช่วงที่ 4 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
185 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.00 เมตร งานวางท่อ
ระบายน้ า   

    276,150 ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 
102 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างขยายถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร (จากฝายลูกตาเจ็น 
ถึงถนนลาดยางสายหินลาด) 
บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองบอน อ าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 820 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร  

 123,000    ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก(จากนานาย
สุมพุน นานประโคน ถึงนาครู
สุธิณี นงค์ประโคน) บ้าน
หนองน้ าใส หมู่ที่ 6 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 280 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร 
งานวางท่อระบายน้ า  

 70,000    ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.02 
103 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(หน้าโรงเรยีนบ้าน   
หนองน้ าขุ่น ถึง สี่แยก
บ้านนายทองสุข เมืองค า 
และหน้าโรงรียนบา้น
หนองน้ าขุ่น ถึงบ้านนาง
เบือย  วิงประโคน) บ้าน
หนองน้ าใส หมู่ที่ 6   

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 
ขนาด 0.60x0.60 เมตร 
ยาว 574 เมตร บ่อพัก 
คสล. 8 บ่อ งานวางท่อ
ระบายน้ า ช่วงที่ 2 ขนาด 
0.60x0.60เมตร ยาว 
72 เมตร บ่อพัก คสล. 1 
บ่อ ถนนคสล.ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 70 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

1,013,600     ปัญหาน้ าท่วม
ลดลงร้อยละ
90  

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกจากนา  
นางปอน  เมยประโคน ถึง 
นานายจินดา  สุบันนาจ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน  

กว้าง  4.00 เมตร ยาว  
800 เมตร  สูง  0.50 
เมตร พร้อมบดอัดเกลี่ยให้
เรียบร้อย 

 112,000    ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 104 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 โครงการเสรมิดินพร้อมลงหิน
คลุก (สายวดัโคกเปราะไปวัด
โนนศิลา) บ้านหนองน้ าใส หมู่
ที่ 6 ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวก มากข้ึน 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ลง
หินคลุกขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
ช่วงที่ 2 งานเสริมดิน
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 910 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร ลงหินคลุก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
910 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร  

  393,500   ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก (สายข้างวัด
โคกเปราะ) บ้านหนองน้ าใส 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์   

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวก มากข้ึน 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 300 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.40 เมตร 
งานวางท่อระบายน้ า  

 35,000    ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 105 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 810 เมตร หนา 
0.15 เมตร งานวาง
ท่อระบายน้ า  

1,640,000     ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บ้านนายค าจร ทองภาพ ถึง
บ้านนางเกษร ทองลา) บ้าน
โนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 243 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
0.50 เมตร ท้ังสองข้าง 
งานวางท่อระบายน้ า 

500,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า (จากสี่แยกบ้านนายล้วน 
ทองภาพ ถึงหนองน้อย)   
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วและลด
ปัญหาน้ าท่วมใน
พื้นที ่

ปริมาณงาน ขนาด 
0.60x0.60 เมตร ยาว 
368 เมตร บ่อพัก 1 
จุด งานวางท่อขนาด 
Ø0.40 เมตร จ านวน  

20 ท่อน  

282,000     ปัญหาน้ าท่วม
ขังช่วงฤดูฝน
ในพื้นที่ลดลง  

มีการระบาย
น้ าได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
และลดปัญหา
น้ าท่วมใน
พื้นที ่

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 106 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกเข้าพื้นที่
ทางการเกษตรสายหนองกัน
จานถึงห้วยเสว  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ขนาดกว้าง  4.00-5.00 เมตร  
ยาว  600 เมตร พร้อมบดอัดให้
เรียบร้อย 

 150,000    ประชาชน
ร้อยละ 90 
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น 

ประชาชน มี
ถนนท่ีสัญจร
เข้าพื้นที่
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

69 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก Asphaltic 
Concrete (โดยวิธี 
Pavement in place 
Recycling) หมู่ที่ 7 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง  6.00-8.00 เมตร 
ยาว 1,000  เมตร 

 4,000,000    ประชาชน
ร้อยละ 70 
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตรเสรมิเหล็ก
ระหว่างต าบล (สายบ้าน
หนองโจรง หมู่ท่ี 8 ต าบล
หนองบอน ถึงบ้านศรีตะครอง 
หมู่ท่ี 13 ต าบลปังกู 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
ระหว่าง
หมู่บ้าน/ต าบล
สะดวกมากข้ึน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้งลงไหล่ทาง
หินคลุก 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.40 
เมตร จ ารวน 3 จุดๆละ 7 ท่อน รวม 
21 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
เรียบร้อยและปา้ยโครงการ จ านวน 1 
ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.1-01) 

 3,000,000    ประชาชน
ร้อยละ 90 
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
สัญจร
ระหว่าง
หมู่บ้าน/
ต าบลสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 107 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงหินคลุกเข้า
สู่พื้นที่   ทางการเกษตร 
บ้าน   หนองโจรง   หมู่
ที่ 8  จากบ้านนายพนา  
พุทธมาต ถึงคลองส่งน้ า 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร สูง  
0.50 เมตรพร้อมบด
อัด ให้เรียบร้อย 

350,000     ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

72 โครงการลงลูกรังสาย
หลังวัดบ้านหนองโจรง 
ถึงนานายสงวน      
ทองแม้น  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 
หนา  0.10 เมตร  

150,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

 ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้าน นางสาวนิกรทิพย์  
สงนวน – บ้าน   นาย
ปัน  สายบุตร  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว  260 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 

 520,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 

108 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายเผือ  มอมประโคน ถึง
บ้านนายด า จ าเริญดี หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว  93 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง 

  139,500   ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สาย
จากถนนลาดยางบ้าน    
หนองโจรง หมู่ที่ 8 ถึงบ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  2,000 เมตร 

8,000,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน  

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก
บ้านนายทวีศักดิ์  พรมงาม ถึง
บ้านนายบุญเที่ยง  ทองแม้น 
หมู่ที่  8  

 เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
และสะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  400  เมตร 
พร้อมวางท่อ 6 จุด 

  400,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน  

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.02 
109 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายเพ็ง  เงางาม  ถึงบ้านนาง
บุญเกิด  ไกรสุข หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว  360 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง และ
วางท่อ  3  จุด 

 380,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นายเดียบ  สุขแสวง ถึง บ้าน
นายสมัย  ทาเงิน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  110 เมตร 

250,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน  

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า (จากบ้านนายหาญ  จติ
หาญ ถึง บ้านนายพูล ไกรสุข)  
หมู่ที่  8 

 เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ปริมาณงาน ขนาด 
0.60x0.60 เมตร 
ยาว 400 เมตร บ่อ
พัก 4 บ่อ งานวางท่อ
ขนาด Ø0.40 เมตร 
จ านวน 7 ท่อน  

 654,000     ปัญหาน้ าท่วม
ลดลงร้อยละ
90  

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 110 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

80 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า (จากบ้านนายสรุสิทธ์ิ  
สงนวน ถึง บ้านนายบุญเที่ยง 
ทองแม้น) หมู่ที่ 8  

 เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ปริมาณงาน ขนาด 
0.60x0.60 เมตร 
ยาว 360 เมตร บ่อ
พัก 4 บ่อ งานวางท่อ
ขนาด Ø0.40 เมตร 
จ านวน 7 ท่อน  

     561,800 ปัญหาน้ าท่วม
ลดลงร้อยละ
90  

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า (จากบ้านนายมูล  ไกรสุข 
ถึง บ้านนางบุญเกิด ไกรสุข)    
หมู่ที่ 8   

 เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง/
เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ปริมาณงาน ขนาด 
0.60x0.60 เมตร 
ยาว 150 เมตร  งาน
วางท่อขนาด Ø0.40 
เมตร จ านวน 2 ท่อน  

    254,000  ปัญหาน้ าท่วม
ลดลงร้อยละ
90  

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

82 โครงการเสรมิหินคลุกสาย
บ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8 ไป
บ้านศรีตะครอง 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสะดวกมา
ขึ้น 

ขนาดกว้าง  5.00 
เมตร ยาว 600  
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

250,000      ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 111 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรเอสฟัสท์ติกคอนกรตี
จากบ้านนายมลู ไกรสุข(ถนน
กลางหมู่บ้าน ถึงบ้านนายปัน  
สายบุตร (ทางไปหนองน้ าขุ่น) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร   

ประมาณงาน ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว  
960  เมตร  

   4,000,000    ประชาชน
ร้อยละ 90 
เดินทาง
สะดวกขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
ปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

84 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
สายบ้านหนองโจรง หมู่ท่ี 8 
ถึงบ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยและ
สะดวกในการสัญจร   

ประมาณงาน ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว  
960  เมตร  

    4,000,000  ประชาชน
ร้อยละ 90 
เดินทาง
สะดวกขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
ปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า (จากบ้านนายสร้อย ถึง 
บ้านพระประศักดิ์)  บ้าน  
หนองน้ าใส หมู่ที่ 9 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

 เพื่อป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ปริมาณงาน ขนาด 
0.60x0.60 เมตร ยาว 
369 เมตร บ่อพัก 4 
บ่อ งานวางท่อขนาด 
Ø0.40 เมตร จ านวน 7 
ท่อน  

532,000     ปัญหาน้ า
ท่วมลดลง
ร้อยละ90  

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 
112 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

86 โครงการเสรมิลูกรังเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร บ้านหนอง
น้ าใส  หมู่ที่ 9 ต าบล  
หนองบอน อ าเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

 เพื่อให้ประชาชน
เดินทางเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน  

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 520 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 735 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตรช่วงท่ี 3 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร 

 34,500    ประชาชน
ร้อยละ 90 
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
จากหมู่บ้าน ถึงท่อลอด
เหลี่ยมห้วยฝ้าย) บ้าน 
หนองน้ าใส หมู่ที่ 9    

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกในการ
สัญจร   

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 660 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหิน
คลุก 0.50 เมตร ท้ังสองข้าง 

1,000,000 650,000    ประชาชน
ร้อยละ 90 
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน  

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.02 
113 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

88 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายเจีย  ตาลัย ถึง 
คลองสาธารณะ  หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกในการ
สัญจร   

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
3.00-4.00 เมตร ยาว 
390 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ า 

  785,000   ประชาชน
ร้อยละ 90 
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน  

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เททับ
คอนกรีตสายเก่าท่ีช ารดุ
พร้อมรางระบายน้ า หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกในการ
สัญจร   

ซอยกลางหมู่บ้าน จากบา้น
นายพ า  เรืองร า ถึงบ้านนาย
จ าลอง  เมียดเตียบ ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 350 เมตร ราง
ระบายน้ า ยาว  350  เมตร 
 

    1,246,000 ประชาชน
ร้อยละ 90 
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน  

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.02 
114 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

90 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง(หิน
คลุก) เข้าพ้ืนท่ีทาง
การเกษตร (จาก
ถนนลาดยางโค้งนานาย
เฉลียว พรหมเอาะ ถึง 
ล าห้วยเสว บ้านสุข
ส าราญ หมู่ที่ 10 ต าบล
หนองบอน อ าเภอ   
ประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 880 
เมตร สูงเฉลีย่ 1.00 
เมตร งานวางท่อระบาย
น้ า 

250,000     ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.02 115 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

91 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังเข้าพื้นทาง
การเกษตร (จากคุ้มกลางบ้าน
นายสาคร เนือนประโคน ถึง 
ถนนสายบ้านสุขส าราญ –บ้าน
พูนสุข) บ้านสุขส าราญ หมู่ที่ 
10 ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย์  

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวกมาก
ขึ้น 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.00 เมตร งานวาง
ท่อระบายน้ า 

260,000     ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

92  โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง (จากป่าปะสุข 
ถึง ถนนสายบ้านสุขส าราญ – 
บ้านพูนสุข) บ้านสุขส าราญ 
หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวกมาก
ขึ้น 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
800 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.00 เมตร งานวาง
ท่อระบายน้ า  

 216,000    ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 116 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

93  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยแยก
ลาดยางคุม้โคกปราสาท ถึง
บ้านนายขิง เนือนประโคน) 
บ้านสุขส าราญ หมู่ที่ 10 
ต าบลหนองบอน อ าเภอ   
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 375 เมตร หนา 
0.15 เมตร งานวาง
ท่อระบายน้ า 

  750,000   ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

94  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยโค้ง
ลาดยางคุม้กลาง ถึงบ้านนาย
แอ๊ด พรหมเอาะ) บ้านสุข
ส าราญ หมู่ที่ 10 ต าบลหนอง
บอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
0.20 เมตร ท้ังสอง
ข้าง งานวางท่อระบาย
น้ า 

200,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 117 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

95 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยปะ
สุข คุ้มแสงพันธ์ จากบ้าน
นางสาวนัตตณิี นกแก้ว ถึง
ถนนลาดยาง) บ้านสุขส าราญ 
หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 205 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก งาน
วางท่อระบายน้ า 

420,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

96 โครงการเสรมิลูกรังคันคลอง
หนองกันจาน บ้านสุขส าราญ 
หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์  

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 590เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร   

70,800     ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.02 118 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

97  โครงการเสรมิลูกรัง(ซอยบ้าน
นายอธิวัตร เรืองสุขสุด ถึง
ถนนสายบ้านสุขส าราญ – 
บ้านพูนสุข) บ้านสุขส าราญ 
หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์
 

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
265 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร  

   31,800  ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

98 โครงการลงหินคลุกเข้าพื้นทาง
การเกษตร (จากซอยรอบวัด
โคกปราสาท ถึง นานายสนิท 
โสประโคน) บ้านสุขส าราญ 
หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์  
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
290 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร งานวาง
ท่อระบายน้ า  

    29,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 119 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

99 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง (จาก
ป่าปะสุขถึงคลองห้วย
ละลุ(ห้วยไทร) บ้านสุข
ส าราญ หมู่ที่ 10 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
241 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 
เมตร งานวางท่อระบายน้ า 
ช่วงที่ 2 ขนาด กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 380 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร งานวาง
ท่อระบายน้ า 

  170,000   ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง (โค้ง
ลาดยางสายบ้านสุข
ส าราญ – บ้านห้วย
เสลา) บ้านสุขส าราญ 
หมู่ที่ 10 ต าบลหนอง
บอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงานขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 240 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร งาน
วางท่อระบายน้ า 

   56,000  ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 120 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

101 โครงการเสรมิดินคัน
คลอง (ห้วยไทร-ห้วยละ
ลุ) บ้านสุขส าราญ หมู่ที่ 
10 ต.หนองบอน อ.
ประโคนชัย จ.บรุีรมัย ์

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ปริมาณงานขนาดกว้าง 
5.00เมตร ยาวข้างละ 
890 เมตร งานวางท่อ 
5 จุด รวม 50 ท่อน 

282,500     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต(จากซอยรอบ
วัดโคกปราสาท ถึง บ้าน
นายเอียด หม่อมประ
โคน) บ้านสุขส าราญ 
หมู่ที่ 10 ต าบลหนอง
บอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหลทางหินคลุก  

   100,000  ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทาง
ปลอดภัยและ 
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.02 121 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

103 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก (จาก
หนองลุมปุ๊ก ถึง สี่แยก
สวนนายหัด ทรัพย์เจรญิ ) 
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 11 
ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ปริมาณงาน งานดิน
ดินขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 600 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร 
งานลงลูกรัง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
600 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร งานวาง
ท่อระบายน้ า  

72,000     ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

104   โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงหินคลุก (จาก
สี่แยกสวนนายหัด ทรัพย์
เจริญ ถึง นานายดวง และ
นายจ านงค์) บ้านห้วย
เสลา หมู่ที่ 11 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมัย์    

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ปริมาณงาน งานดิน
ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 574 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
งานลงลูกรัง ขนาด
กว้าง 574 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  
งานวางท่อระบาน้ า  

143,500     ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 122 



 

 
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

105  โครงการลงหินคลุก(จากบ้าน
นางสุขภาพ จันทร์ครา ถึง นา
นายสมใจ อินทรส์ าราญ) บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 11 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร  

40,000     ประชาชนร้อย
ละ 70 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

106 โครงการลงหินคลุก(จากบ้าน
นายสุวรรณ์ กาลอินทร์ ถึง
บ้านนางบุญหนา ก้านอินทร์) 
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 11 
ต าบลหนองบอน อ าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชน
ปลอดภัยและ 
สะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร   

28,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.02 

123 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

107 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (จากสวนนายไวพจน ์
คือประโคน ถึงถนนลาดยาง 
บ้านสุขส าราญ) บ้านห้วยเสลา 
หมู่ที่ 11 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 525 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
งานวางท่อระบายน้ า 

1,312,500     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

108  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (จากส านักสงฆ์
หนองเสม็ด ถึง สี่แยกบ้านนาย
หัด ทรัพย์เจริญ) บ้านห้วยเสลา 
หมู่ที่ 11 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 320 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
งานวางท่อระบายน้ า 

640,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.02 124 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

109 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน
นายจรณิ ยอดสิงห์ ถึงหนอง
ปลาบ้า) บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 
11 ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 – 5.00 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหลทางหินคลุก 
งานวางท่อระบายน้ า 

200,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จากบ้านนางส าอาง ด ารง
ศักดิ์ศิริ ถึงบ้านนางเทย) บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 11 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย์  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงาน ขนากว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร  

2,500,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.02 
125 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

111 โครงการขยายผิวจราจร 
พร้อมลงหินคลุก (จากบ้าน
นายทร ดัชถุยาวัตร ถึง ฝาย
น้ าล้น ม.2) บ้านห้วยเสลา 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงาน งานเสรมิ
ถนนดินขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 540 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 
เมตร   

  302,400   ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

112 โครงการเสรมิคันดินอ่างเก็บ
น้ าห้วยเสลาพร้อมลงหิน
คลุก บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 
11 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงาน งานเสรมิ
ดินขนาดกว้าง 12.00 
เมตร ยาว 488 เมตร 
สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร 
งานลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
488 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร   

  402,720   ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 
126 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

113 โครงการลงหินคลุก (จาก
สามแยกนานางส ารวย 
เจริญรมย์ ถึง โค้งลาดยาง 
บ้านห้วยเสลา –บ้าน
หนองบอน) บ้านห้วย
เสลา หมู่ที่ 11 ต าบล
หนองบอนอ าเภอ      
ประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์  

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไป-มา
ได้สะดวกมาก
ขึ้น 

ปริมาณงาน งานดิน
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 120 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร งานลงหิน
คลุก ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 240 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
งานวางท่อระบายน้ า 

 50,500    ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป-มา สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า (ซอยจากบ้านนายประดู 
แก้วอรสาร ถึงบ้านนายเทย) 
บ้านห้วยเสลา หมู่ท่ี 11 
ต าบลหนองบอน อ าเภอ     
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

 เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
และลดปัญหาน้ า
ท่วมในพื้นท่ี 

ปริมาณงาน ขนาด 
0.60x0.60 เมตร ยาว 
500 เมตร บ่อพัก  งาน
วางท่อขนาด Ø0.40 
เมตร  

  700,000   ปัญหาน้ าท่วม
ขังช่วงฤดูฝน
ในพื้นที่ลดลง  

มีการระบาย
น้ าได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
และลดปัญหา
น้ าท่วมใน
พื้นที ่

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

115 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า (ซอยจากหน้า
โรงเรียนบ้านห้วยเสลา ถึง
บ้านางประหยดั จ าปา
ประโคน) บ้านห้วยเสลา 
หมู่ที่ 11 ต าบลหนอง
บอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย์  

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วและลด
ปัญหาน้ าท่วมใน
พื้นที ่

ปริมาณงาน ขนาด 
0.60x0.60 เมตร ยาว 
800 เมตร บ่อพัก  งาน
วางท่อขนาด Ø0.40 
เมตร  

   1,120,000  ปัญหาน้ าท่วม
ขังช่วงฤดูฝน
ในพื้นทีล่ดลง  

มีการระบาย
น้ าได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
และลดปัญหา
น้ าท่วมใน
พื้นที ่

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า (ซอยจากบ้าน
ผู้ใหญ่ ถึง บ้านนางเสวย 
จัดรัมย์) บ้านห้วยเสลา 
หมู่ที่ 11 ต าบลหนอง
บอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย์  

 เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วและลด
ปัญหาน้ าท่วมใน
พื้นที ่

ปริมาณงาน ขนาด 
0.60x0.60 เมตร ยาว 
500 เมตร บ่อพัก  งาน
วางท่อขนาด Ø0.40 
เมตร  

    700,000 ปัญหาน้ าท่วม
ขังช่วงฤดูฝน
ในพื้นที่ลดลง  

มีการระบาย
น้ าได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
และลดปัญหา
น้ าท่วมใน
พื้นที ่

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.02 
128 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

117 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า (ซอยจากบ้าน
นางพอด โปรดประโคน 
ถึง บ้านนางสุพิษ พิมพ์
พระนาง) บ้านห้วยเสลา 
หมู่ที่ 11 ต าบลหนอง
บอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย์  

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วและลด
ปัญหาน้ าท่วมใน
พื้นที ่

ปริมาณงาน ขนาด 
0.60x0.60 เมตร ยาว 
700 เมตร บ่อพัก  งาน
วางท่อขนาด Ø0.40 
เมตร  

    980,000 ปัญหาน้ าท่วม
ขังช่วงฤดูฝน
ในพื้นที่ลดลง  

มีการระบาย
น้ าได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
และลดปัญหา
น้ าท่วมใน
พื้นที ่

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบ
สระหนองม่วงหลัง อบต.
หนองบอน) บ้านห้วยเสลา 
หมู่ที่ 11    ต าบล      
หนองบอน อ าเภอ     
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย์  

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน และ
เป็นสถานท่ีให้
คนในชุมชนได้
ออกก าลังกาย 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
งานวางท่อระบายน้ า 

   800,000  ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.02 
129 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

119 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง (จากนานาย
ดวง เนือนประโคน ถึง สระ
หนองลุมปุ๊ก) บ้านห้วยเสลา 
หมู่ที่ 11 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์  

 เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร  

800,000     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้างทางเชื่อม
สายข้างบ้าน นาย  ค าตัน ภมูิ
วาลย์ บ้าน  ห้วยเสลา หมู่ที่ 
11 ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

    300,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นายประสิทธ์ิ สายบตุร ถึง
บ้านนางเสวย  จัดรัมย ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 6.00.7.00  
เมตร ยาว 437 เมตร 
หนา  0.50 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 

1,529,500     ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 130 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

122 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายสอน  
เจริญยิ่ง ถึงบ้าน    
นายมิน  สายบตุร 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ขนาดกว้าง  3.00-
4.00 เมตร  ยาว  
250  เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทาง 

  500,000   ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

 

123 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางหอมหวน 
เงางาม บ้านห้วยเสลา 
หมู่ที่ 11 ถึงนาตาสะ   
หมู่ที่ 1 

  เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,800  เมตร วางท่อ
ระบายน้ า จ านวน 5 
จุด พร้อมไหล่ทางหิน
คลุก 

  1,250,000 1,300,000 1,450,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

 ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางสมุ   โกย
รัมย์   หมู่ที่ 11 ถึง
นานายรวง สร้อยจิตร 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
820 เมตร วางท่อ
ระบายน้ าจ านวน 5 
จุด พร้อมไหล่ทางหิน
คลุก 

   2,500,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

รวม       124   โครงการ   32,204,395 45,497,100 20,491,145 12,311,800 11,099,150    

แบบ  ผ.02 131 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอประโคนชัย 
ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า  
แรงต่ า บ้านยาง หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าและแสง
สว่างอย่างทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟ  
แรงต่ า 
ระยะทาง 10 
ก.ม. 

    400,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้และมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างรอบหนองน้ าขุ่น หมู่ที่ 
5 ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าและแสง
สว่างอย่างทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

 ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง ทาง
สาธารณะรอบ
สระหนองน้ าขุ่น  

 500,000    จ านวนโคมไฟ
ที่ได้รับการ
ติดตั้ง 

 ประชาชนมีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.02 
132 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งกระจกส่อง
ทางตามแยกภายใน
หมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 3      

เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุถนน
ทางแยกภายใน
หมู่บ้าน 

จ านวน 5  จุด 
พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งให้เรียบร้อย 

100,000     ร้อยละ 50 
อุบัติเหตลุดลง 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
อุบัติเหตลุดลง 

กองช่าง 

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอประโคนชัย 
ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า
แรงต่ า บ้านพูนสุข หมู่ที่ 4   
 

 เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าและแสง
สว่างอย่างทั่วถึง
และมีความ
ปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า  
แรงต่ า ภายใน
หมู่บ้าน  

    45,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้และมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าและแสง
สว่างอย่าง
ทั่วถึงและมี
ความ
ปลอดภัยใน
ช่วงเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.02 133 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอประโคนชัย 
ค่าขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 7 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าให้
บ้านเรือน
ราษฎรใน
หมู่บ้าน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้าน   

   150,000  จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง ภายในหมู่บ้าน        
หมู่ 9 

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและ
การก่อ
อาชญากรรม 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามจุดเสีย่งในหมู่บ้าน 

    150,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้าน
สุขส าราญ หมู่ที่ 10 
ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและ
การก่อ
อาชญากรรม 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามจุดเสีย่งในหมู่บ้าน 

 150,000    จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 
134 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอ
ประโคนชัยคา่ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
จากสามแยกสระหนองม่วง หลังอบต. 
หนองบอน  ถึงบ้านนางสุภาพ       
จันครา 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าให้
บ้านเรือน
ราษฎรใน
หมู่บ้าน 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 
11 

250,000     จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

กองช่าง 

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอ
ประโคนชัยคา่ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
จากบ้าน นายธนวัฒน์ โปรดประโคน ถึง
บ้านนายปิน่ศิลป์ชัย โปรดประโคนกิจ) 
บ้านห้วยเสลา  หมู่ที่ 11    

 เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าให้
บ้านเรือน
ราษฎรใน
หมู่บ้าน 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 
11 

 150,000    จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

กองช่าง 

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอ
ประโคนชัย ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
(จากบ้านนายสมบูรณ์ บุตรษยาตรัส 
ถึงทางโค้ง) บ้านห้วยเสลา  หมู่ที่ 11    

 เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าให้
บ้านเรือน
ราษฎรใน
หมู่บ้าน 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 
11 

    150,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 135 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอประโคนชัย
ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ใน
เขตต าบลหนองบอน    

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและการ
ก่ออาชญากรรม 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามจุดเสีย่งภายใน
ต าบลหนองบอน หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10 และ 11 

1,000,000  1,200,000   จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

กองช่าง 

12 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดตามจดุเสี่ยงในเขตต าบล   
หนองบอน 

เพื่อป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเขต
ต าบลหนองบอน 

จัดซื้อและติดตั้งกล้อง
วงจรปิดตามจุดเสี่ยง
ภายในต าบล  หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10 และ 11 

5,000,000  1,000,000   จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ส านักปลดั 

13 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอประโคนชัย
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าใน
เขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า ให้กับ
บ้านเรือนราษฎร
ในต าบล      
หนองบอน  

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
แรงต่ าภายในเขตพื้นท่ี
ต าบลหนองบอนหมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10 และ 11 

1,000,000  1,200,000   จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
และแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

กองช่าง 

รวม    13     โครงการ   7,350,000 800,000 3,550,000 150,000 595,000    

แบบ  ผ.02 
136 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.3 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
บ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ที่ 5 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ ่และ
ป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ า) 

  5,000,000    จ านวนครัวเรือน
ร้อยละ 100 มี
น้ าประปาใช้   

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค - บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขยายท่อเมน
ประปาภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค เพียงพอ 

ขยายท่อเมน
ประปาภายใน  
หมู่บ้าน 

 500,000     จ านวน
ครัวเรือน ร้อย
ละ 10 มีน้ าใช้
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค - บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขยายท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน บ้าน   
โนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ อุปโภค – 
บริโภค เพียงพอ 

ขยายท่อเมน
ประปาภายใน  
หมู่บ้าน ระยะทาง 
10 กม. 

500,000     จ านวนครัวเรือน 
ร้อยละ 10 มีน้ า
ใช้เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค - บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 
137 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.3 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ หมู่ที ่11 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค 
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ ่

    5,000,000 จ านวน
ครัวเรือนร้อย
ละ 90 มี
น้ าประปาใช้   

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค - บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขต
ประปาจากคุม้กลาง 
ไปคุ้มโคกปราสาท 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอ 

 ปริมาณงาน 
ระยะทาง 2,000 
เมตร 

400,000  300,000 100,000  จ านวน
ครัวเรือน ร้อย
ละ 10 มีน้ า
ใช้เพิ่ม   

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค - บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม   5     โครงการ   5,900,000 500,000 300,000 100,000 5,000,000    
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
  2.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ไถกลบ
ตอซังและรณรงค์การ
หยุดเผาเพื่อลดมลพิษ   

เพื่อปรับปรุงดินให้
ดินมีความอุดม
สมบูรณ ์

จัดกิจกรรมรณรงค์
การไถกลบตอซังข้าว
ให้เกษตรกร หมู่ที่ 1 
– 11 

15,000 15,500 17,000 17,500 18,000 จ านวน
เกษตรกร 11 
หมู่บ้านได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ท าให้ดินมี
ความอุดม
สมบูรณ ์

กองสวัสดิการฯ 

2 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
คอกในพื้นที่การเกษตร 

เพื่อเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร
และลดการใช้
ปุ๋ยเคม ี

จัดอบรมท าปุ๋ยหมัก
ให้กับเกษตรกรในต า
หนองบอน 

10,000 11,000 11,000 12,000 12,500 เกษตรกร 11 
หมู่บ้านลด
การใช้ปุ๋ยเคม ี

เกษตรกร
สามารถลด
ค่าใช้จ่ายใน
การผลิต
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

3 โครงการผลติและใช้สาร
ชีวภัณฑ์ เพื่อป้องกันโรค
และแมลงศัตรูพืช 

เพื่อป้องกันโรค
และแมลงศัตรูพืช  

จัดอบรมให้เกษตรกร
ในต าบล    หนองบอน 

15,000 15,400 16,000 16,000 16,000 ร้อยละ 50 
โรคและแมลง
ลดลง 

เกษตรกรสร้าง
มูลค่าเพิม่
ผลผลติท าให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
  2.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
ปลูก ข้าว มัน
ส าปะหลัง  อ้อย 

เพื่อสนับสนุน
อาชีพและสรา้ง
มูลค่าเพิม่
ผลผลติ 

จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกบั
การปลูกขา้ว มันส าปะหลัง 
และอ้อย ให้กบัเกษตรกร 
จ านวน 11  หมู่บ้าน 

20,000 21,000 30,000 30,000 35,000 ประชาชน     
ร้อยละ 70  ได้
เข้ารับการอบรม 

เกษตรกรสร้าง
มูลค่าเพิม่
ผลผลติท าให้มี
รายได้เพิ่ม 

กองสวัสดิการฯ 

5 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
เลี้ยง กบ ปลา  
หมู ไก่ โค กระบือ  

เพื่อสนับสนุน
อาชีพและสรา้ง
มูลค่าเพิม่
ผลผลติ 

จัดอบรมให้ความรู้ใน
เกี่ยวกบัการเลี้ยงสัตว ์ให้กับ
เกษตรกร และจัดหาพันธ์
สัตว์ให้  
ประชาน  11 หมูบ่้าน 

30,000 32,000 35,000 40,000 100,000 ประชาชน     
ร้อยละ 70  ได้
เข้ารับการอบรม 

เกษตรกรสร้าง
มูลค่าเพิม่
ผลผลติท าให้มี
รายได้เพิ่ม 

กองสวัสดิการฯ 

6 โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร   

เพื่อส่งเสริมให้
ต าบล 
หนองบอนเป็นท่ี
รู้จักแก่คน
ภายนอกข้ึน 

-พัฒนาศูนย์การเรียนรู้  
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี 2 
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
และศึกษาดูงาน 
-ส่งเสริมการจ าหน่าย
สินค้า OTOP ภายใน
ต าบลหนองบอน 

200,000  300,000 350,000 450,000 500,000 ประชาชน   
ร้อยละ  90  มี
ความพึงพอใจ 

ต าบลหนองบอน
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในเชิง
เกษตร 

กองสวัสดิการฯ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
  2.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่ม
หัตถกรรมจากไม ้

เพื่อให้
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
จ าหน่ายสินค้า OTOP 
ภายในต าบลหนองบอน 

50,000 55,000 60,000 65,000 100,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

8 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้
และจ าหนา่ย
สินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างอาคารจ านวน 
1 หลัง 

 500,000    ประชาชนร้อย
ละ 80 มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชผัก
ปลอดสาร 

เพื่อให้
ประชาชนมีผัก
ปลอดสารพิษไว้
บริโภคใน
ครัวเรือน 

อบรมให้ความรู้
เกษตรกรในต าบล  
หนองบอน จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

10,000   10,000  12,000 ประชาชนร้อย
ละ 70 ได้รับ
ความรู้ในการ
ปลูกผักปลอด
สารพิษ 

ประชาชนมีผัก
ปลอดสารพิษไว้
บริโภคใน
ครัวเรือน 

กองสวัสดิการฯ 

รวม  9  โครงการ   350,000 949,900 529,000 630,500 793,500    
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
  2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นนาตาเชียร วึกประโคน 
หมู่ที่  5  

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ าอุปโภค -
บริโภคใช้ 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 20.00 เมตร 
สูง 3.50 เมตร สัน
ฝาย 2.00 เมตร 

 8,000,000    จ านวน
ปริมาณน้ าท่ี
เก็บกักเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค ใช้
การเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น (นานางสาวหวน    
อุ่นประโคน)  บ้าน     
หนองน้ าขุ่น หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ าอุปโภค –
บริโภคใช้ 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 20.00 เมตร 
สูง 3.50 เมตร สัน
ฝาย 2.00 เมตร 

800,000     จ านวน
ปริมาณน้ าท่ี
เก็บกักเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค ใช้
การเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ าแบบ มข.2527 คลอง
หนองกันจาน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ าอุปโภค –
บริโภคใช้ 

ขนาดปริมาณงาน ยาว 
10 เมตร สูง 3.5 เมตร 
งานวางท่อขนาด 40  Ø 
จ านวน  32 ท่อน งาน
เดินเสริมคันคลอง กว่าง 
5 เมตร ยาวข้างละ 200 
เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร 

 500,000    จ านวน
ปริมาณน้ าท่ี
เก็บกักเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค ใช้
การเกษตร 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
  2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างฝาย    
นาตากิจ ชาวประโคน  หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้
ชาวบ้านมีน้ า
อุปโภค –
บริโภคใช้ 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 20.00 เมตร 
สูง 3.50 เมตร สัน
ฝาย 2.00 เมตร 

 800,000    จ านวน
ปริมาณน้ าท่ี
เก็บกักเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค ใช้
การเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างฝาย    
น้ าล้น จุดนา นางปราณี           
นะวะประโคน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้
ชาวบ้านมีน้ า
อุปโภค –
บริโภคใช้ 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 20.00 เมตร 
สูง 3.50 เมตร สัน
ฝาย 2.00 เมตร 

    800,000 จ านวน
ปริมาณน้ าท่ี
เก็บกักเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค ใช้
การเกษตร 

 

6 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ า แบบ มข.2527 (ซอย
ที่นานายพรเพ็ญ สุบัน
นาจ) บ้านหนองน้ าใส หมู่
ที่ 6 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้
ประชาชน มี
น้ าใช้อุปโภค 
–บริโภค 

ปริมาณงาน ขนาด 
14.00 เมตร สันฝาย 
2.00 เมตร ผนังฝาย 
3.50 เมตร  

700,000     จ านวน
ปริมาณน้ าท่ี
เก็บกักเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค และใช้
การเกษตร 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
  2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลโดยใช้แผง   
โซล่าเซล (พร้อม
ระบบประปาหมูบ่้าน) 
บ้านยาง หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองบอน  
อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าใช้อุปโภค –
บริโภค   

จ านวน 1 แห่ง    450,000  จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มี
น้ าใช้อุปโภค 
–บริโภค  
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการส่งน้ าโดย
ระบบท่อด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์จากหนอง
ท านบ-สามแยกไป
หนองไผ ่

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร 

วางท่อส่งน้ าระบบโซล่า
เซลพลังงานแสงอาทิตย์ 
ระยะทางยาว  1,000  
เมตร 

    2,000,000  จ านวน
ปริมาณน้ าท่ี
เก็บกักเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค ใช้
การเกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคลอง
สาธารณะ  นาตาหัด 
หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค –
บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
นาตาหัด หมู่ที่ 9 

400,000     จ านวน
ปริมาณน้ าท่ี
เก็บกักเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค ใช้
การเกษตร 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 2.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
  2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการ ขุดลอก
คลองสาธารณะพร้อม
ฝายกั้นน้ าจากบ้าน
ยาง ถึงห้วยพริก บ้าน
ยาง หมู่ที่ 3  ต าบล
หนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภค –บริโภค
และใช้ใน
การเกษตร 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้งปาก
บน 12.00  เมตร ปากลา่ง 
10.00 เมตร ยาว  1,540  
เมตร  ลึก  2.00  เมตร  หรือ
มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
154,000  ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมฝายกั้นน้ า มข.2527 
ขนาดกวา้ง  12  เมตร  ผนัง
ข้างสูง  2.50  เมตร   สันฝาย
สูง  2.00  เมตร 

 3,222,000    จ านวน
ปริมาณน้ าท่ี
เก็บกัก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค ใช้
การเกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม จากนา 
นายเอียว วึกประโคน 
ถึงห้วยเสว 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภค –บริโภค
และใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
จากนา นายเอียว         
วึกประโคน ถึง ห้วยเสว 

200,000     จ านวน
ปริมาณน้ าท่ี
เก็บกัก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค – 
บริโภค ใช้
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม    11    โครงการ   2,100,000 12,522,000 - 2,450,000 800,000    
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ และโรงเรียนใน
เขต อบต.หนองบอน 
 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับอาหารเสริม 
(นม) ท่ีมีคุณค่าและ
ปริมาณเพียงพอต่อ
ร่างกาย 

จัดหาอาหารเสริมนม
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนในเขต 
อบต.หนองบอน 

2,500,000 2,505,000 2,510,000 2,515,000 2,520,000 เด็กนักเรียน  
ร้อยละ90 
ได้รับอาหาร
เสริม(นม) 
เพียงพอ 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริม(นม)ที่ถูก
หลักโภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

2 ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อมีวัสดุเพียงพอ
ต่อการเรียนการ
สอน 

-จัดหาวัสดุการเรียนการ
สอนให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จ านวน 4  ศูนย์ 

500,000 505,000 510,000 515,000 520,000 เด็กร้อยละ 90 
มีวัสดุไว้ใช้
เพียงพอ 

เด็กนักเรียน มี
วัสดุเพียงพอต่อ
การเรียนการ
สอน 

กองการศึกษา
ฯ 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน   

เพื่อให้รักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณภาพเพียงพอ
เหมาะสมต่อ
ร่างกาย 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 4 ศูนย์ 

1,000,000 1,005,000 1,010,000 1,015,000 1,020,000 เด็กเล็ก   ร้อย
ละ 90 ได้รับ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันท่ีถูก
หลักโภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขต 
อบต.หนองบอน   

เพื่อเป็นค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์
การเรยีน ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 

เป็นค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) จ านวน  4 
ศูนย์ 

180,000 181,000 182,000 183,000 184,000 ร้อยละของ
เด็กปฐมวัยที่
ได้รับบริการ 

เด็กปฐมวัยมี
โอกาส ทาง
การศึกษาท่ี
เท่า เทียมกัน 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการจดักิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ     

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้ร่วมท ากิจกรรม 
และได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

-จัดกิจกรรมการละเล่น
ต่างๆ พร้อมจัดอาหาร 
เครื่องดื่มและแจก
ของขวัญของรางวัล     
แก่เด็กที่มาร่วมงาน  

120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 เด็กนักเรียน
ร้อยละ 90 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนได้ร่วม
ท ากิจกรรม
ร่วมกันและ
ได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ 

กองการศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการสายใย
สัมพันธ์ 

 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
สายใยสัมพันธ์ 

โรงเรียน, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตความ
รับผิดชอบของต าบล
หนองบอน 

60,000 65,000 66,000 68,000 69,000 เด็กนักเรียน
ร้อยละ 90 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กได้ร่วมกิจกรรม
และสร้าง ความ 
สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ใน
เด็กเล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน   

เพื่อให้เด็กได้รับการ
ประเมินพัฒนาการ และ
การกระตุ้นพัฒนาการที่
ถูกต้องตามวัย เด็กมี
พัฒนาการที่สมวัยท้ัง
ด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ จติใจและสังคม 
และเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและ
ท ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างครู เด็กเล็ก และ
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
4 แห่ง ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และเจ้าหน้าที ่
จ านวน  200  คน 

30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
100% 

เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัยทั้งด้าน
ร่างกาย สติปญัญา 
อารมณ์ จติใจและ
สังคม และเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์
อันดีและท า
กิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างครู เด็ก
เล็ก และ
ผู้ปกครอง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการรณรงค์
เฝ้าระวัง ยาเสพ
ติดส าหรับเด็กและ 

เยาวชน 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่
เด็ก และเยาวชนให้
ตระหนักถึง พิษภัยของยา
เสพติด 

โรงเรียน จ านวน  5 
แห่ง  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน  5  
แห่ง ในเขต  อบต.
หนองบอน 

30,000 30,000 31,000 32,000 33,000 ร้อยละของ
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ลดความเสีย่ง
ของปัญหายา 

เสพติดในเด็ก
และเยาวชน 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการส่งเสริม
สุขภาพและ     
ทันตกรรม  
  

1.เพื่อให้เด็กรักความ
สะอาด  
2.ตรวจวัดพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  
3.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

ศพด. และโรงเรียนใน
สังกัด 
1.กิจกรรมตรวจสุขภาพ  
2.กิจกรรมฟันสวยด้วย
ตัวเรา  
3.กิจกรรมเต้นออกกา
ลังกาย  
4.กิจกรรมเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

50,000 51,000 52,000 53,000 54,000 ร้อยละของเด็ก 
ท่ีได้รับการดูแล
สุขภาพ 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม
ทางด้าน
สุขภาพและรัก
ความสะอาด  

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งรถ
โรงเรียน 

เพื่อลดภาระคา่ใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองในต าบล 

จัดหารถรับส่งเด็ก
นักเรียนในต าบล 

   900,000  จ านวนเด็กท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เด็กนักเรียน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
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149 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครผูู้ดูแล
เด็ก 

เพื่อเพ่ิมความรู้
วิชาการใหม่ๆให้กับครู
ผู้ดูแลเด็ก 

-เข้าอบรมหลักสูตร
ต่างๆอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง ครั้งละ 20 ช่ัวโมง 
-จัดกิจกรรมผลิตสื่อ 

100,000 103,000 104,000 105,000 106,000 กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 20 
ได้รับการ
พัฒนา 

 บุคลากร 
สพด.ได้รับ
การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

กองการศึกษาฯ 

12 จัดกิจกรรม
โครงการแข่งขัน
ทักษะทางศิลปะ
และนิทรรศการ
วิชาการ 

เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม แข่งขัน
ทักษะทางศิลปะและ
นิทรรศการทาง
วิชาการ 

เด็กนักเรยีน จ านวน 5 
โรงเรียนมาร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทาง
ศิลปะและทางวิชาการ 

51,000 52,000 53,000 54,000 60,000 เด็กนักเรยีน
ร้อยละ 90 
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ 
กล้าแสดงออก 

กองการศึกษาฯ 

13 โครงการกีฬาเด็ก
เล็กสมัพันธ์ 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 5 แห่ง 

30,000 30,500 31,000 40,000 41,000 จ านวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
และสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด 

กองการศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมรักการ
อ่าน 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรูจ้ักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ด้วยการอ่านหนังสือ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
อบต.หนองบอน  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ70เด็ก
นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
สติปัญญาและ
จิตใจ 

กองการศึกษาฯ 

15 โครงการพัฒนา
สื่อการเรียนการ
สอน 
 

เพื่อใช้ในการจัดการ
จัดประสบการณ์ให้แก่
เด็กเล็กตามแผนการ
จัดประสบการณ์ครู 
ชุมชน นักเรียน ได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สื่อการเรียน 

จัดท าสื่อการเรียนการ
สอนตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละ 50
นักเรียน ท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

นักเรียน
สามารถมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน
ร่วมกับครูและ
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

16 โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซี่ยน 
  

เพื่อให้นักเรียนมีศูนย์
การเรยีนรู ้เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

จัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้
อาเซียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล  
หนองบอน 

40,000 40,500 41,000 42,000 53,000 จ านวน
สถานศึกษา 
ที่มีการจัดตั้ง 
ศูนย์การ
เรียนรู้
ประชาคม 
อาเซียน 

นักเรียนมีศูนย์
การเรยีนรู้
ส าหรับศึกษา
ข้อมูลในการ
เข้าสู่
ประชาคม
เซียน 

กองการศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการเครื่อง
เล่นสนามเด็กเล่น 
  

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ทั้ง 4 ด้าน 
  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน    
4  ศูนย ์
  
  

450,000   400,000 300,000 ร้อยละ90 
เด็กมีความพึง
พอใจ 
  

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ ์

กองการศึกษาฯ 

18 โครงการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน  

เพื่อสร้าง
บรรยากาศ  
การเรยีนการ
สอนให้เด็ก
นักเรียน 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน จ านวน 4 ศูนย์ 

250,000   200,000   ร้อยละ90 
เด็กมีความพึง
พอใจ 

เด็กมี
บรรยากาศใน
การเรยีนการ
สอนมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

19 โครงการติดตั้งมุ้ง
ลวดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็ก
ปลอดภัยจาก
โรคไขเ้ลือดออก 

ติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 4 ศูนย ์
1. ศพด.บ้านห้วยเสลา 
2.ศพด.บ้านหนองบอน 
3. ศพด.บ้านหนองน้ าขุ่น 
4. ศพด.บ้านโนนเสนห่ ์
 

250,000 
  

 200,000  150,000 100,000 เด็กนักเรยีน
ร้อยละ 90 
ปลอดภัยจาก
โรค
ไข้เลือดออก 

เด็กมีความ
ปลอดภัยจาก
โรค
ไข้เลือดออก 

กองการศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการป้องกันเด็ก
จมน้ า(Merit 
Maker) 

-เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับความรู้และฝึก
ทักษะการช่วยเหลือ
คนจมน้ าอย่าง 
ถูกวิธี 
- เพื่อให้อัตราการตาย
ของเด็กจากสาเหตุ
จมน้ าลดลง 
-เพื่อให้มีการด าเนิน
โครงการป้องกันและ
ช่วยเหลือเด็กจมน้ า
อย่างต่อเนื่อง 

-เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน  
อายุ 6-14 ปี 

60,000 
 

61,000 
 

70,000 
 

80,000 
 

100,000 จ านวนเด็กร้อย
ละ 80 ได้รับ
การฝึกทักษะ 

-เด็กนักเรียน
ได้รับความรู้และ
ฝึกทักษะการ
ช่วยเหลือคน
จมน้ าอย่างถูกวิธี 
- อัตราการตาย
ของเด็กจาก
สาเหตุจมน้ า
ลดลง 
-มีการด าเนิน
โครงการป้องกัน
และช่วยเหลือ
เด็กจมน้ าอย่าง
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 
153 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม  
จริยธรรมแก่เด็ก  
เยาวชน  และ
ประชาชนต าบล 
หนองบอน 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม  
จริยธรรมให้แก่เด็ก  
เยาวชน  และ
ประชาชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขตต าบล   
หนองบอน ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 101,000 102,000 103,000 103,000  จ านวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมร้อยละ 80 

เด็ก  เยาวชน  
ประชาชนใน
ต าบลหนองบอน
ได้รับการอบรม
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

22 โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนไดรู้้จัก
ชีวิต ที่อยู่อย่าง
พอเพียง 

สนับสนุนงบประมาณ 
และจัดหา พันธุ์พืชและ
พันธุ์ปลา ให้กับโรงเรียน 
ในสังกัด อบต. 

100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 เด็กนักเรียน
ร้อยละ 90  
ได้รับความรู้ 

เด็ก เยาวชน ได้
รู้จักใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 

23 โครงการประยุกต์
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การ
เรียนรู้ในเด็ก
ปฐมวัย 

-เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้ถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-เพื่อให้เด็กไดรู้้จัก
ค าว่าประหยัดและ
พอเพียง  

- โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตต าบล      
หนองบอน 

 

10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 เด็กร้อยละ90ได้
น าไปใช้ปฏิบัติ
จริงในการน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เด็กได้เรียนรู้ถึง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และได้รู้จักค าว่า
ประหยัดและ
พอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุน) 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
โรงเรียนในสังกัด 
(สพฐ.)ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล     
หนองบอน 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าและ
ปริมาณเพียงพอ
ต่อร่างกาย 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรยีน
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน  
จ านวน  5  โรง 
   

3,000,000 3,005,000 3,010,000 3,015,000 3,020,000  เด็กนักเรียน
ร้อยละ 90  
ที่ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
กลางวันที่มี
คุณค่าและ
ปริมาณ
เพียงพอต่อ
ร่างกาย 

กองการศึกษาฯ 

25 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
ให้แก่ศูนย์เด็ก
เล็กกอ่นเกณฑ์
วัดบ้านยาง 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าและ
ปริมาณเพียงพอ
ต่อร่างกาย 

- อุดหนุนอาหาร
กลางวันศูนย์เด็กเล็ก
ก่อนเกณฑ์วัด    
บ้านยาง  

250,000 255,000 260,000 265,000 270,000  เด็กนักเรียน 
ร้อยละ 90
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันที่มี
คุณค่าและ
ปริมาณ
เพียงพอต่อ
ร่างกาย 

กองการศึกษา 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุน) 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 อุดหนุนโครงการ
บริหารจดัการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านยาง(อุดหนุนค่า
วัสดุรายหัว) 

- เพื่อมีวัสดุ
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 
 

-เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านยาง 

85,000 88,400 91,800 95,200 102,000 เด็กร้อยละ 
90 มีวสัดไุว้
ใช้เพียงพอ 

เด็กนักเรยีน  
มีวัสดุเพยีงพอ
ต่อการเรียน
การสอน 
 

กอง
การศึกษาฯ 

27 อุดหนุนโครงการ
บริหารจดัการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านยาง (ค่าหนังสือ
เรือน, ค่าอุปกรณ์
การเรยีน,     ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 

เพื่อเป็นค่า
หนังสือเรียน   
ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

เป็นค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านยาง 

56,500 58,760 61,020 63,280 67,800 จ านวนเด็กท่ี
ได้รับหนังสือ
เรียน ค่า
อุปกรณ์การ
เรียน ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน ค่า
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีโอกาศ
ทางการศึกษา
เท่าเทียมกัน 

กอง
การศึกษา 

รวม   27   โครงการ   9,452,500 8,578,160 8,856,820 10,396,480 9,256,800    
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เด็ก
ได้รับการ
พัฒนา
ทางด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยเสลา หมู่ท่ี 2 
  

250,000     จ านวนสนาม
เด็กเล่นท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสนามเด็ก
เล่นท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง        
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 

เพื่อให้เด็ก
ได้รับการ
พัฒนา
ทางด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 4 
ศูนย์ 
1. ศพด.บ้านห้วยเสลา 
2.ศพด.บ้านหนองบอน 
3. ศพด.บ้านหนองน้ าขุ่น 
4. ศพด.บ้านโนนเสน่ห์ 

  300,000    ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กร้อยละ 
80 ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 

เด็กได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองบอน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มี
อาคารเรียนท่ี
ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบอน หมู่ท่ี 1    
   

200,000      จ านวนอาคาร
เรียนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีอาคารเรียนท่ี
ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองน้ าขุ่น หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มี
อาคารเรียนท่ี
ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ท่ี 5    
 

 600,000     จ านวนอาคาร
เรียนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีอาคารเรียนท่ี
ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
โนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มี
อาคารเรียนท่ี
ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ท่ี 7   
 

  200,000   จ านวนอาคาร
เรียนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีอาคารเรียนท่ี
ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.02 
158 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการเตาเผา
ขยะพร้อมมี   
ฝาปิด 
  

เพื่อให้มีที่เผา
ขยะถูกต้องตาม
หลักสุขอนามยั 

เด็กนักเรยีนทั้งหมดใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 
4 ศูนย ์   มีที่ท้ิงขยะ 
เพื่อป้องกันเช้ือโรค 

100,000 50,000    จ านวนเตาเผา
ขยะ ท่ีถูกต้อง
ตามหลัก
สุขอนามัย 

เด็กนักเรียนทุก
คนท้ิงขยะถูกท่ี 
และมีเตาเผา
ขยะท่ีถูกต้อง
ตามหลัก
สุขอนามัย 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้ง
เหล็กดดัรอบ
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีแนว
เหล็กดดัป้องกัน
รักษาทรัพย์สิน
ทางราชการใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ติดตั้งเหล็กดดัรอบ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน  4 ศูนย ์

50,000 40,000 30,000   จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีได้ติดตั้ง
เหล็กดัด 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม     7  โครงการ   600,000 690,000 530,000      
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

 - เพื่อให้อัตราการ
เจ็บป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

- ซื้อทรายอะเบท  
- น ายาเคมี  
- น้ ามันเชื้อเพลิง 

จ้างเหมาบริการ
ฉีดพ่นสารเคมี
ก าจัดยุง 

120,000 122,000 123,000 124,000 125,000 ร้อยละ 70 
ของโรค
ไข้เลือดออก
ลดลง 

อัตราการ
เจ็บป่วยของ
โรคไขเ้ลือด        
ออกลดลง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

-   - เพื่อให้คนและ
สัตว์เลี้ยงปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

 

- ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
ให้แก่สัตว์เลี้ยง
ของประชาชน 
เช่น สุนัข แมว 
ฯลฯ ในเขตชุมชน 
ต าบลหนองบอน 

120,000 120,000 130,000 140,000 150,000 ร้อยละ 90 

โรคพิษสุนัข
บ้าลดลง 

 

คนและสัตว์
เลี้ยงปลอดภัย
จากโรคพิษ 
สุนัขบ้า  

กองสวัสดิการ
สังคม 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการดูแล
ผู้ป่วยภาวะ
พึ่งพิง ติดเตียง
และผูป้่วยระยะ
สุดท้าย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยท่ีด้อย
โอกาส ขาดผู้ดูแล 
และผูป้่วยระยะ
สุดท้าย 

ผู้ป่วยตดิบ้าน ติดเตียง
และผูป้่วยระยะสุดท้าย 

10๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 21๐,๐๐๐ 250,000 ร้อยละ 70
ของผู้ป่วยที่
ได้รับการ
ดูแลส่งเสริม
คุณภาพชวีิต
อย่างมี
คุณภาพ 

ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ป่วยติดเตียง
และผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย
ได้รับการดแูล
อย่างมีคุณภาพ 

 

4 โครงการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
อาหารและยา 

เพื่อคุ้มรองผู้บริโภค 
ควบคุมตรวจร้านค้า
และผูป้ระกอบการ 
ลดอันตรายต่อ
สุขภาพท่ีเกิดจาการ
บริโภคอาหารและยา 

ประชาชนในเขตต าบล
หนองบอน หมู่ ๑-๑๑ 

๑๐,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 25,๐๐๐ 30,000 ร้อยละ 80
ของร้านค้า
ได้รับการ
ตรวจ
ประเมินให้
ค าแนะน า 

ประชาชน
ได้รับการ
คุ้มครองด้าน
อาหารและยา 
ร้านค้าได้รับ
การตรวจ
ประเมินทุกปี 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการศูนย์
เด็กเล็กคุณภาพ 
กิน เล่น เล่า กอด 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
เล็กในศูนย์เด็ก
ให้มีพัฒนาการที่
ดีทั้งทางIQ และ 
EQ 

เด็กเล็กในศูนย์เด็ก
จ านวน 5 แห่ง 

๓๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 45,๐๐๐ 50,๐๐๐ 55,000 ร้อยละ80
ของเด็กที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ 

บุคลากรศูนย์
เด็กได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ และ
เด็กเลก็ได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาการ 

กองการศึกษา 

6 โครงการลด
อุบัติเหตุบนถนน 
ต าบลหนองบอน 

เพื่อเฝ้าระวังจุด
เสี่ยงในการเกดิ
อุบัติเหตุ และ
พัฒนาศักยภาพ
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

ตั้งด่านจุดตรวจ     
และจัดหาอุปกรณ์ใน
การั้งด่านทุกหมู่บ้าน
ในเขตต าบล      
หนองบอน      

๕๐,๐๐๐ 55,๐๐๐ ๕6,๐๐๐ ๕7,๐๐๐ 60,000 ร้อยละ 70
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 
จุดเสี่ยงได้รับ
การแจ้งจุด
อันตราย 

อุบัติทางถนน
ลดลงมีการท า
สัญลักษณ์แจ้ง
เตือนในจุดเสี่ยง
อันตราย 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการให้บริการ
ด้านการป้องกันโรค
เอดส ์

-เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับสาเหตุ การติดต่อ
การแพร่ระบาดและการ
ป้องกันโรคเอดส์ให้แก่เด็ก
นักเรียนและผู้น าหมู่บ้าน 

 จัดอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มผู้น า
หมู่บ้าน และกลุ่มเสี่ยง
ในเขต อบต.      หนอง
บอน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ70 
ของผู้ติดเชื้อ
เอดสล์ดลง 

-นักเรียนและผู้น า
หมู่บ้านสามารถเป็น
แกนน าในการ
เผยแพร่ความรู้เรื่อง
โรคเอดส์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพการ
จัดบริการสาธารณสุข
ให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
จัดบริการสาธารณสุขให้
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

อุดหนุนสาธารณสุขมูล
ฐาน จ านวน 11 หมู่บ้าน 
กิจกรรมสาธารณสุขมูล
ฐาน (หมู่บ้านละ 7,500 
บาท) 

82,500 
 
 

 

82,500 
 

82,500 
 

82,500 
 

100,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ    
ร้อยละ 90 

ประชาชนได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุข  ท่ีดี  

ส านักปลดั 

9 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชนด้านการพัฒนา
สาธารณสุขภายใน 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านละ 
20,000 บาท จ านวน 
11 หมู่บ้าน 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับบริการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมการดูแล
สุขภาพและการ
บริการสาธารณสุข
หมู่บ้าน/ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ  ผ.02 
163 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการคดักรอง
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

เพื่อคัดกรองผู้ป่วย
ที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองบอน 

-ออกหน่วยเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชนใน
ต าบลร่วมกับ รพ.สต.
ประจ าต าบลหนอง
บอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 30,000 ผู้ป่วยร้อยละ 
80 ได้รับการ
คัดครอง 

ประชาชนใน
ต าบลได้รับรับ
การตรวจ
สุขภาพ 

ส านักปลดั 

11 โครงการควบคมุ
โรคตดิต่อท่ัวไป 

-เพื่อให้นักเรียน/
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆ ได้อยา่ง
ถูกต้อง 
-เพื่อลดจ านวน
ผู้ป่วยด้วยโรคที่
ป้องกันได้ด้วย
วัคซีน 

-จัดอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคตดิต่อต่างๆ แก่
นักเรียน ประชาชน 
จ านวน 1ครั้ง/ป ี
-ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
บาดทะยักโรค
ไข้เลือดออก ไข้หวัด
นก ไข้หวัดใหญส่าย
พันธุ์ใหม่  ฯลฯ 
จ านวน 1 ครั้ง/คน 
 

10,000 
  

15,000 
 

35,000 
  

35,000 
  

35,000  จ านวน
นักเรียนและ
ประชาชน
ร้อยละ 90 
เข้าร่วมอบรม 

นักเรียน/
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกัน
โรคตดิต่อ
ต่างๆ ได้อยา่ง
ถูกต้อง 
-ลดจ านวน
ผู้ป่วยด้วยโรค
ที่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน 

กองสวัสดิการฯ 

แบบ  ผ.02 164 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
ติดเชื้อไวรสั   
โคโรน่า  2019  
(COVID -19) 

เพื่อลดอัตราการ
เจ็บป่วยและการ
ตายจากโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( COVID-
19) 

รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน
ทุกกลุ่มอายุ และสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ 
ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ ที่ใช้
ส าหรับการด าเนินการควบคุม
ป้องกันโรค 

200,000 205,000 200,500 230,000 220,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
เข้าใจและตระหนัก
ร่วมมือในการ
ควบคุมป้องกันโรค 

ไม่มีผู้ป่วยในพื้นท่ี มี
ระบบการเฝ้าระวัง
ในชุมชน 

กองสวสัดิการ
สังคม 

13 โครงการ
มหัศจรรย์ 
1,000 วัน  
พลัส 

เพื่อส่งเสริม
อนามัยมารดาและ
เด็ก 0-6 ปี ให้
ได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสม 

จัดอบรมให้ความรู้ด้านอนามัย
เจริญพันธุ์ในกลุ่มหญิงวัยเจริญ
พันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลัง
คลอด ส่งเสริมสุขภาพด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา
ในเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ขวบ 
จัดซ้ือนมสด UHT รสจืด เพื่อ
จ่ายหญิงตั้งครรภ์ในระยะ 3 
เดือนแรก 

50,000 55,000 60,000 61,000 62,000 ร้อยละของความพึง
พอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 
-หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การดูแลฝากครรภ์
ครบตามเกณฑ์
มาตรฐาน เด็กแรก
เกิดรอด น้ าหนัก
ตามเกณฑ์และ
ได้รับการดูแล
พัฒนาการที่สมวัย 

-สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพอนามัย
เจริญพันธุ์ท่ี
เหมาะสม  
-เด็ก 0-6 ปี ได้รับ
การดูแลพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ และ
สติปัญญาท่ีสมวัย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ  ผ.02 165 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่ง
พยาบาล
วิชาชีพ 

เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้
เด็กยากจนท่ีเรียนดีใน
ต าบลหนองบอน 

คัดเลือกเด็กยากจน
เรียนดี ที่จบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
จ านวน 1 ทุน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก
ที่ได้รับ
ทุนการศึกษ
าพยาบาล
วิชาชีพ  

เด็กยากจนได้รับ
โอกาสในการศึกษา
มากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

15 โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุข 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมในเชิงรุกและ
เป็นไปอย่างท่ัวถึง 
-เพื่อให้ผู้ประกอบการค้า
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
-เพื่อให้ประชาชนหรือ  ผู้
สูงวัยไดร้ับความรู้ และ
ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ 

-ออกหน่วยเคลื่อนท่ี
ให้บริการประชาชนใน
ต าบล 
-จัดอบรมผู้ประกอบ
ร้านค้า 
-จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การสาธารณสุขแก่กลุ่ม
เสี่ยงต่างๆ 
-จัดให้มีการส่งเสริม
สุขภาพแก่ประชาชน 
หรือผู้สูงวัยในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 

 202,000 
 

203,000 
 

204,000 
  

205,000 
  

210,000 ร้อยละ 
80ของ
ประชาชน  
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ทั่วถึง 
-ผู้ประกอบการค้า
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
เพิ่มขึ้น 
-ประชาชนหรือผู้สูง
วัยได้รับความรู้และ
ดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองให้ปลอดภัย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม  15 โครงการ   1,334,500 1,422,500 1,516,000 1,579,500 1,667,000    
 

แบบ  ผ.02 
166 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดังาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา  

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา  
จ านวน 1 ครั้ง 

40,000 
  

 40,000 
 

40,000  40,000  50,000 ประชาชน    
ร้อยละ  90  
เข้าร่วมประเพณี
เห่เทียน
เข้าพรรษา 

-ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา
ไทยได้รับการ
อนุรักษ์และสืบ
ทอดต่อไป 
 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุน
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของ
ไทยให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนร่วมกิจกรรม
จัดงานประเพณลีอย
กระทงภายในต าบล 

100,000 
  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 ประชาชนร้อย
ละ80 เข้า
กิจกรรมงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

ประชาชนได้ 
อนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของ
ไทยให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

 

 
 

แบบ  ผ.02 167 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์  

เพื่อเป็นการสบืสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

-จัดให้ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น 
ขบวนแห่รดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ สรงน้ าพระ 
ฯลฯ จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 
  

 50,000 
 

50,000  50,000  80,000 ประชาชนร้อย
ละ80 ได้
อนุรักษ์
ประเพณี 

-ประชาชนได้
ร่วมในการ
อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมใน
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการจดังานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
12 สิงหาคม วันแม่
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 

20,000 
  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 80ของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และทิดพระ
เกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าระ
บรมราชินีนาถ 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ  ผ.02 
168 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อใหท้้องถิ่นเกิด
ความสามัคคีและ
ตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีข่อง
ตนในการบริการ
ประชาชน 

ผู้บริหาร/สมาชกิ 
อบต./พนักงาน
ส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ า/
พนักงานจ้างฯเข้า
ร่วมโครงการ 

100,000 
  

100,000 
 

100,000  100,000  100,000 ร้อยละ90 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 ท้องถิ่นเกิดความ
สามัคคีและ
ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนใน
การบริการ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

6 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานข้าวมะลิหอม 
ปลาจ่อมกุ้ง ชุมทุ่ง
นกประโคนชัย 

 เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถิ่น ให้คงอยู่
สืบไป 

ตกแต่งรถร่วม
ขบวนแห่งาน
เทศกาลขา้วมะลิ
หอมฯ และจัดส่ง
ธิดาขา้วมะลิหอม
เข้าประกวด 

 120,000 120,000 150,000 150,000 ประชาชน ร้อย
ละ 70 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม  

ได้ร่วมอนุรักษ์สืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ  ผ.02 169 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน รัฐพิธ ี
 

เพื่อจัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธีต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
หนองบอน 

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
ต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

100,000 100,000 100,000 100,000  100,000  ประชาชน 
ร้อยละ 90 
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม  

ประชาชนได้ร่วมใน
งานรัฐพิธีต่างๆ 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการจดังาน
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา
อ าเภอ 
ประโคนชัย 

-เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามให้อยู่คู่คนไทย
ตลอดไป 
-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนต่างๆ 
ได้เกิดความสามัคคีกัน
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
-เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของท้องถิ่น
และให้ชาวต่างชาติได้
รู้จักประเพณีอันดีงาม
ของคนไทย 

 อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาอ าเภอ           
ประโคนชัย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่ต่ ากว่า 
2,000 คน 

ประชาชนท่ัวไป
รวมท้ัง 
ชาวต่างชาติ ได้
เห็นประเพณีอันดี
งามของคนไทย 
รวมท้ังประชาชน
เกิดความรัก
สามัคคีกัน และ
สามารถเพิ่ม
รายได้ให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ  ผ.02 
170 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
“มหัศจรรย์
ท่องเที่ยว
บุรีรัมย์” 
ประเพณี
ท่องเที่ยว
ปราสาทเมืองต่ า
ตามรอย    
อารยธรรมขอม 

-เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเท่ียวใน
รูปแบบใหม่ๆในพื้นท่ี 
-เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวท่ีเกิด
จากความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมให้เกิดการ 
บูรณาการการมีส่วน
ร่วมในทุกภาคส่วน 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชนท้องถิ่นใน
พื้นท่ี และเพิ่มรายได้
และส่งเสริม OTOP 
กับการท่องเท่ียวของ
อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

อุดหนุนการจัด
กิจกรรมจังหวัดและ
อ าเภอประโคนชัย 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน
เข้าร่วมพิธี
กิจกรรมงาน
ประเพณี
ท่องเที่ยว
ปราสาท
เมืองต่ า ไม่
น้อยกว่า 
1,000  คน 

-สามารถท าให้เกิด
กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในรูปแบบใหม่ๆใน
พื้นที่ 
-สามารถ
ประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยวที่เกิดจาก
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมให้เกิดการบูร
ณาการการมีส่วนร่วม
ในทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชนท้องถิ่นใน
พื้นที่ และเพิ่มรายได้
และส่งเสริม OTOP 
กับการท่องเท่ียวของ
อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย ์

กองการศึกษาฯ 

แบบ  ผ.02 171 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬา 
ประชาชนต้าน     
ยาเสพตดิ  
“หนองบอน
เกมส์” 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง และ
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

ประชาชน หมู่ที่  1-
11  ต าบลหนองบอน 

300,000 310,000 320,000 330,000 340,000 ประชาชน 
ร้อยละ 
100 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการจดัส่ง
นักกีฬาไปท า
การแข่งขันนอก
พื้นที ่

เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง  และเกิด
ความสมคัรสมาน  
สามัคค ี

นักกีฬาภายในต าบล
หนองบอน 

170,000 180,000 190,000 200,000 200,000 ประชาชน
ร้อยละ 90 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 

12 โครงการปรับภูมิ
ทัศน์บริเวณลาน
กีฬาภายใน
ต าบล 

เพื่อให้บริเวณลาน
กีฬา สะอาด มี
ทิวทัศน์ที่สวยงาม 
น่าเล่น 

ลานกีฬา ภายใน
ต าบลจ านวน    
    

150,000    100,000  100,000 ประชาชน
ร้อยละ  90
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บริเวณลานกีฬา 
สะอาด มีทิวทัศน์
ที่สวยงาม น่าเล่น 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.02 
172 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีจังหวัด ชิง
ถ้วยพระราชทาน 
“พระบาทสมาเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีุนทร
มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว” 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณี
จังหวัด ชิงถ้วย
พระราชทาน 
“พระบาทสมาเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีุนทร
มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว” 

อุดหนุนงบประมาณ 
โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีจังหวัด ชิง
ถ้วยพระราชทาน 
“พระบาทสมาเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีุนทร
มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว” จังหวัด
บุรีรัมย์ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน   
ร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 

เยาวชนได้ร่วม
แข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทาน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 
173 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็
พระขนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ    
สยามบรมราชกุมารี 
(ประโคนชัยเกมส์) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ชิงถ้วย
พระราชทาน
สมเด็จพระ
ขนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ    
สยามบรมราช
กุมารี (ประโคนชัย
เกมส์) 

อุดหนุนงบประมาณ
โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็
พระขนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ    
สยามบรมราชกุมารี 
(ประโคนชัยเกมส์) 
อ าเภอ ประโคนชัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน   
ร้อยละ 90 
ได้เขา้ร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 

เยาวชนได้ร่วม
แข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทาน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ  ผ.02 
174 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการจดักิจกรรม
แข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณการจัด
กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาเด็กและ
เยาวชน ให้แก่
โรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน  

อุดหนุนกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน ให้ โรงเรียน
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   หนอง
บอน จ านวน 5 โรง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก และ
เยาวชน  
ร้อยละ 80 
ได้เขา้ร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 

เด็กและเยาวชนได้
ร่วมแข่งขันกีฬา 

กองการศึกษาฯ 

16 โครงการจดังาน
เทศกาล"ข้าวมะลิหอม 
ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก
ประโคนชัย”   

เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมงาน”
ข้าวมะลิหอมปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่งนก     
ประโคนชัย” 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ    
ประโคนชัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เป็นการส่งเสรมิ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดี
ของชาวอ าเภอ
ประโคนชัย 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ  ผ.02 175 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชนแห่ง
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน 
ประสานงาน
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องจัด
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและกีฬา
ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน 
และประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

 นักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชนในจังหวัด
บุรีรัมย์   และ
ประชาชน จาก 9 
หน่วยงาน จ านวน 
5,000  คน 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000  มีนักเรียน 
นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
100% 

นักเรียนนักศึกษา
มีสุขภาพสมบูรณ์
ท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและ
สติปัญญา และ
เพื่อความเป็นเลิศ
เป็นตัวแทนของ
จังหวัดเพ่ือเข้า
ร่วมแข่งขันใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  

กองการศึกษาฯ 

18 โครงการส่งเสริมงาน 
รัฐพิธีประเพณีและงาน
ส าคัญทางราชการ   

เพื่อเป็นการ
สนับสนุนงานรัฐพิธี
ต่างๆ ของอ าเภอ
ประโคนชัย 

อุดหนุนงานรัฐพิธี
ต่างๆ ของอ าเภอ 
ประโคนชัย  
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนร้อย
ละ 70 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
ในงานรัฐพิธี
ส าคัญของทาง
ราชการ 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ  ผ.02 176 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการจดังาน
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง 

เพื่ออุดหนุนการจดั
งานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้งจังหวัดบุรรีัมย ์

อุดหนุนท่ีท าการการ
จัดกิจกรรม จังหวัด
บุรีรัมย ์

10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน  
ร้อยละ 70 
ได้สืบสาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้
ร่วมอนุรักษ์
สืบสาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

20 โครงการจดังาน
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์ (งานวัน
สถาปนาเมือง
แปะ) 

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณ  (งาน   
วันสถาปณาเมืองแปะ)
ให้แก่จังหวัดบุรีรมัย ์

อุดหนุนการจัด
กิจกรรมให้จังหวดั
บุรีรัมย ์

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80
ประชาชนที่
ได้ร่วม
อนุรักษ์
ประเพณี
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

ประชาชนได้
ร่วมอนุรักษ์
สืบสาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม   20     โครงการ   1,279,000 1,269,000 1,404,000 1,354,000 1,504,000    
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 
177

9 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการบริหาร
จัดการกองทุน 
 

-  เพื่อพิจารณา
อนุมัติแผนงาน  

- หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
กองทุนฯ 

- ให้ความรู้แกนน า
สุขภาพต าบล          
หนองบอน 

- แกนน าสุขภาพ
ต าบลหนองบอน 

- คณะกรรมการ
กองทุนฯ /ที่ปรึกษา
กองทุน อนุกรรมการ 
29 คน  
- อนุกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะ
ยาวส าหรับผูสู้งอายุท่ี
มีภาวะพึ่งพิง 10 คน  
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 90 

คณะกรรม 
การกองทุนฯ/ 
คณะอนุกรรม
การกองทุนฯ
และแกนน า
สุขภาพต าบล           
หนองบอน 

 

การปฏิบัติ 
งานของ
กองทุนหลัก 
ประกัน
สุขภาพเป็นไป
อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ  

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

แบบ  ผ.02 178 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการ
ส่งเสริมผูสู้ง
วัยใสใจรัก
สุขภาพ 

-   - เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลสุขภาพของตนเองได้ 
ผู้สูงอายุมโีอกาสแสดง
ความสามารถ และมี
ประสบการในการส่งเสริม
สุขภาพตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน  

- -สมาชิกในครอบครัว มี
ส่วนร่วมในการดูแล และ
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ใน
เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน  

50,000 51,000 52,000 53,000 54,000 ผู้สูงอายุ       
ร้อยละ 80 
ได้รับการดูแล 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
อนามัยที่ดี และ
สามารถดูแล
ตัวเองได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ความรุนแรง            
ต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลใน
ครอบครัว 
 

-   - เพื่อให้สังคม
และชุมชน มีส่วน
ร่วมในการ
ป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และสร้าง
เครือข่าย เฝ้า
ระวังปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก 

สตรี และบุคคล
ในครอบครัว   

ในพื้นที่ 

- ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาฯ หวัหน้า
ส่วนราชการ ผู้น าชุมชน 
ผู้น ากลุม่ต่างๆ 
อาสาสมัคร กลุม่สตรี 
และประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองบอน  
จ านวน 50 คน 
 

20,000 21,000 22,000 22,500 23,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจแก้ไข
ปัญหาความ
รุนแรง            
ต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลใน
ครอบครัว 

 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิก      สภาฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้น าชุมชน  ผู้น ากลุ่ม
ต่างๆ อาสาสมัคร กลุ่ม
สตรี และประชาชนใน
พื้นที่ต าบลหนองบอน  
ได้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการป้องกัน 
แก้ไขปัญหา และสร้าง
เครือข่าย เฝ้าระวัง
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว  

กองสวัสดิการสังคม 

แบบ  ผ.02 
180 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการ
เยี่ยมบ้าน
ผู้พิการ 
 

- - เพื่อดูแลผู้พิการ  
- - ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้พิการที่ถูก

ทอดทิ้ง ฯลฯ 

- เพื่อสรา้งขวัญและก าลังใจให้กับ
ผู้พิการ                                
-เพื่อบูรณาการ  การท างาน
ร่วมกัน ระหว่างภาคส่วนราชการ
ต่างๆ กับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 

- ผู้พิการที่ถูกทอดทิ้ง 
ขาดการดูแล และมี
ฐานะยากจน ทั้ง 11 
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 

10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 ผู้พิการ           
ในพื้นที่             
ที่ขาดการดูแล            
และมีฐานะ
ยากจน  ได้รบั
การดูแลใหม้ี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นตามความ
เหมาะสม          

ผู้พิการได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ผู้
พิการในชุมชนมีขวัญ
ก าลังใจ  พร้อมท้ัง
สุขภาพกาย และจิต 
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการ
ส่งเสริม        
ผู้สูงวัยใส่
ใจรัก
สุขภาพ   

- เพื่อให้ผู้สูงอายสุามารถดูแล
สุขภาพของตนเองได้ ผู้สูงอายมุี
โอกาสแสดงความสามารถและ
ประสบการในการส่งเสริมสุขภาพ
ตนเอง  ครอบครัว และชุมชน และ
สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมใน
การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ จ านวน  11  
หมู่บ้าน   

10,000 11,000 12,000 12,500 13,000 ร้องละ 80 ของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับการ
ดูแล 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
อนามัยดีขึ้น และ
สามารถดูแลตัวเอง
ได ้

กองสวัสดิการ 

แบบ  ผ.02 181 



 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ(ฉบับท่ี2) 
พ.ศ. 2561 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหาร               
ส่วนต าบลหนองบอน 
หมู่ที่ 1–11 ท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้
ประสบปัญหา 
ร้อยละ 100 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ  

และมีคณุภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 

แบบ  ผ.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
กองทุนคณะ
อนุกรรม การ 
และคณะท างาน
กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล      
หนองบอน 

-   เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ  

และคณะ 

อนุกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.  หนองบอน 

ผู้ป่วยเอดส์ ท้ัง 11 
หมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน  

100,000 120,000 120,000 130,000 130,000 คณะกรรมการ
กองทุนได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ    
ร้อยละ 80 

คณะกรรมการ
กองทุนคณะ
อนุกรรม การ 
และคณะท างาน 

ได้รับความรู้และ
ได้พัฒนา
ศักยภาพ 

กองสวัสดิการสังคม 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์(เงินอุดหนุน) 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่ออุดหนุน
โครงการ
ช่วยเหลือ 
ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ ที่ได้รบั
ความเดือดร้อน
จากภัยต่างๆ 

-เหล่ากาชาติจังหวดั
บุรีรัมย ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
ร้อยละ 80 

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
เหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย์   

กองสวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์(เงินอุดหนุน) 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการ
ช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ 
สงเคราะห์ผู้
ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ สงเคราะหผ์ู้ยากไร้ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ผู้ป่วยตดิเตียง และผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อน
จากผลกระทบการแพร่
ระบาดจากเชื้อโรค
ร้ายแรง ซ่อมแซมบ้านผู้
ยากไร้ ผู้สูงอาย ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และผูป้่วยติดเตียงในเขต
พื้นที่อ าเภอประโคนชัย 

อุดหนุนส านักงาน   
กิ่งกาชาดอ าเภอ   
ประโคนชัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จ านวนผู้ยากไร้ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ผู้ป่วยติด
เตียง  และผู้ที่
ได้รับความ
เดือดร้อนจาก
ผลกระทบการ
แพร่ระบาดจาก
เชื้อโรคร้ายแรง
ไดัรับการดเูล 

สามารถช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ให้การ
สงเคราะห์กับ
ประชาชนผู้ยากไร้ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ผู้ป่วยติดเตียง  
และผู้ทีไ่ดร้ับความ
เดือดร้อนจาก
ผลกระทบการแพร่
ระบาดจากเชื้อโรค
ร้ายแรง 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม    9  โครงการ   350,000 374,000 378,000 391,000 394,000    
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 
ต าบล      
หนองบอน 

เพื่อป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิ
และลดแหล่งมั่ว
สุมของเยาวชน
ในต าบล 

จัดอบรมเยาวชนและ
ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
บอน จ านวน  11  
หมู่บ้าน 

50,000 50,000  50,000 50,000 60,000 เยาวชน     
ร้อยละ 50 
เข้าร่วมอบรม 

เป็นชุมชนที่น่า
อยู่และยาเสพ
ติดลดลง 

ส านักปลัด 

2 โครงการอบรม
แกนน าเยาวชน
ต าบลหนอง
บอนห่างไกลยา
เสพติด 

เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในปัญหา
ยาเสพตดิมีและ
ส่งเสริมเยาวชน
มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

-จัดกิจกรรม ให้ความรู้
เด็กนักเรียน ม.1-ม.3 
ต าบลหนองบอน 

22,000 
 

24,000 25,000 
 

30,000 
 

32,000 เด็กนักเรียน
ร้อยละ 70 
ได้รับความรู้
เรื่องยาเสพติด 

นักเรียน
เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจถึงโทษ
และปัญหาของ
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชพีแกก่ลุ่ม
อาชพีและประชาชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชพีเสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

จัดอบรมกลุ่ม
อาชพีภายใน
ต าบล จ านวน  
11 หมู่บ้าน 

250,000 256,000 257,000 258,000 260,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ที่เข้า
รับการอบรม 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมากย่ิงขึ้น 

กองสวสัดิการสังคม 

4 โครงการเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
เด็กเยาวชนต าบล
หนองบอน 

เพื่อฝึกอบรมและ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในด้าน
บุคลิกภาพและภาวะ
ผู้น า ทักษะการคดิ
ศิลปะการสื่อข้อความ 
พฤติกรรมกล้า
แสดงออกคุณธรรม
และจริยธรรมแนว
ทางการสร้างงานสร้าง
รายได ้

เด็กและ
เยาวชนต าบล
หนองบอน 
จ านวน  100 
คน 

23,000 25,000 26,000 27,000 28,000 เด็ก และ
เยาวชนเข้ารับ
การอบรม 
ร้อยละ 100 

เด็กและเยาวชนได้
พัฒนาด้านบุคลิกภาพ
และภาวะผู้น า ทักษะ
การคิดศลิปะการสื่อ
ข้อความ พฤติกรรม
กล้าแสดงออก
คุณธรรมและ
จริยธรรมแนวทางการ
สร้างงานสร้างรายได ้

กองสวัสดิการสังคม  
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอบรม
เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพ่ิมความรู้
เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ  พนักงาน
ส่วนต าบล  ครู  
พนักงานจ้าง และ
เกษตรกรต าบล
หนองบอน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วนต าบล ครู 
พนักงานจ้าง และ
เกษตรกรต าบล      
หนองบอน 

300,000 302,000 310,000 320,000 350,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม ร้อย
ละ 50 ได้รับ
ความรู ้

ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ  พนักงาน
ส่วนต าบล  ครู  
พนักงานจ้าง และ
เกษตรกรต าบล
หนองบอนได้รับ
ความรู ้

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(อุดหนุน) 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ ภายใน
โรงเรียน 

เพื่อป้องกันและ
แกไ้ขปญัหายา
เสพติดภายใน
โรงเรียน     

อุดหนุนโรงเรียน ใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน  
จ านวน  5  โรง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรยีนเข้า
ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80 

เด็กนักเรยีน
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลดั 
  

7 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ อ าเภอ
ประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์
 

เพื่อป้องกันและ
แกไ้ขปญัหายา
เสพติด 

อุดหนุนกิจกรรมด้าน
ยาเสพติดทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอ     
ประโคนชัย 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้ตดิยาเสพ
ติดลดลง 

เป็นชุมชนที่น่า
อยู่และยาเสพ
ติดลดลง 

ส านักปลัด 

รวม  7  โครงการ   760,000 772,000 783,000 800,000 845,000    
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมทบทวน
ความรู้ให้กับ      
อปพร.ภายในต าบล  

เพื่อ ให้อปพร.
ปฏิบัติหน้าท่ีไป
ช่วยเหลือประชาชน
ได้อย่างถูกต้อง 

จัดฝึกอบรมทบทวน
ความรู้ให้กับ อปพร.  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน อปพร.ที่
เข้ารับการอบรม 

อปพร.ปฏิบัติหน้าท่ี
ไปช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลดั  
(งานป้องกันฯ) 

2 โครงการติดตั้ง
กระจกโค้งส่องทาง
ตามแยกถนน
ภายในต าบล     

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทางสญัจร 
ไป –มา 

ตามจุดเสีย่ง หมู่ที่ 1-
11  ต าบลหนองบอน 

300,000 200,000 100,000   จ านวนกระจก
โค้งส่องทางที่ได้
ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร  
ไป -มา 

ส านักปลดั 

3 โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยเฉพาะ
อุบัติเหตุด้านจราจร 
อัคคีภัย อุทกภัย   
วาตภัย และอื่น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรม อปพร.ภายใน
ต าบล จ านวน  150 
คน 
  

50,000 51,000 52,000 53,000 54,000 จ านวน อปพร.ที่
เข้ารับการอบรม 

สามารถด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
โดยเฉพาะอุบัติเหตุ
ด้านจราจร อัคคีภัย 
อุทกภยั วาตภยั และ
อื่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั(งาน
ป้องกันฯ) 

 

 

แบบ  ผ.02 
190 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน
ต าบลหนองบอน 

 เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน และมี
ความรู้ด้านกฎ
จราจร และ
มารยาทการขับขี ่

-รณรงค์ให้ความรู้ใน
การใช้รถใช้ถนน 
-จัดตั้งจุดตรวจที่มี
ความเสีย่งในต าบล
หนองบอน 2 ครั้ง/ป ี

100,000 120,000 125,000 126,000 130,000 จ านวน 
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนลดลง 

 ประชาชนตระหนัก
ถึงความปลอดภยัใน
การใช้รถใช้ถนน 
และมีความรูด้้านกฎ
จราจร และมารยาท
การขับขี ่

ส านักปลดั (งาน
ป้องกันฯ) 

5 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
(CCTV) ตาม
หมู่บ้าน 

เพื่อสอดส่อง
ตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวของ
บุคคลภายในและ
ภายนอกต าบล
หนองบอน และ
ป้องกัน
อาชญากรรม 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
(CCTV) ตามจุดเสีย่ง 
ในพื้นที่ต าบลหนอง
บอนจ านวน 11 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 
จุด 

500,000     จ านวน
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
ลดลง 

 หมู่บ้านปลอดภัย
และ อาชญากรรม
ลดลง 

ส านักปลดั(งาน
ป้องกันฯ) 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการอบรมให้
ความรู้ป้องกัน
ระงับ ไฟป่า  ไฟ
ลามทุ่ง  ในเขต
ต าบลหนองบอน 

เพื่อป้องกันไฟในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ป้องกันไฟป่า และไฟ
ลามทุ่ง 

50,000 50,000 50,000 60,000 60,000  ประชาชน
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับไฟป่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ทราบถึง
แนวทางในการดับไฟ
และท าให้ลดการเกิดไฟ
ป่าไฟลามทุ่ง ได้มากขึ้น 

ส านักปลดั  
(งานป้องกันฯ) 

7 โครงการอบรม
ทบทวนการปฏิบัติ
หน้าท่ีของ
พนักงานกู้ชีพ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยกู้ชีพมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

อบรมให้ความรู้ 
หน่วยกู้ชีพ อบต.
หนองบอน  
จ านวน 14 คน 

50,000 51,000 51,000 52,000 52,000 ร้อยละของ
หน่วยกู้ชีพท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

การปฏิบัติงานของ
หน่วยกู้ชีพมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั  
(งานป้องกันฯ) 

8 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดอบรมให้ความรู้จติ
อาสาภัยพิบตัิประจ า
ต าบลหนองบอน   

 120,000  125,000  130,000 จิตอาสาเข้า
ร่วมฝึกอบรม
ร้อยละ  80 
คน 

การปฏิบัติงานของ
จิตรอาสามี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั  
(งานป้องกันฯ) 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

-เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.     
หนองบอน  ที่
ประสพภัย ท่ีไมเ่ข้า
ข่ายภัยพิบัติ  

-  ประชาชนในเขต
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน 
หมูที่ 1-11  ที่
ประสบภัยที่ไม่เข้าข่าย        
สาธารณภัย  ที่จะ
เกิดขึ้นจากอัคคีภยั 

120,000 150,000 150,000 200,000 250,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

-ประชาชนได้รบั
ความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดอัคคภีัย 

ส านักปลดั(งาน
ป้องกันและ
บรรเทา        
สาธารณภัย) 

10 โครงการฝึกทบทวน
และการสวนสนามวัน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

เพื่ออุดหนุนการจัด
กิจกรรมการฝึก
ทบทวนและสวน
สนาม (อปพร.) 
อ าเภอประโคนชัย  

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ    
ประโคนชัย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน อปพร.ที่
เข้าร่วมฝึกฯ  

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือนร้อน
จากภัยต่างๆ ได้
เร็วขึ้น 

ส านักปลัด    
(งานป้องกัน) 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11  โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย   

เพื่ออุดหนุนกิจกรรม
การฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อ าเภอ 
ประโคนชัย 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ประโคนชัย 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือนร้อน
จากภัยต่างๆ ได้
เร็วขึ้น 
 

ส านักปลัด     
(งานป้องกัน) 

12 โครงการหนูน้อย  
ผจญเพลิง 

เพื่อส่งเสริมให้รัก
เรียนในเขต อบต.
หนองบอนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
(อัคคีภัย) 

อบรมเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย นักเรยีนใน
เขต อบต.หนองบอน 
จ านวน 50 คน 

30,000 31,000 
 
 

32,000 32,000 33,000 เด็กนักเรยีน
เข้ารับการ
อบรมร้อยละ 
80 

เด็กนักเรียนใน
เขต อบต.หนอง
บอนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย (อัคคีภัย) 

ส านักปลัด     
(งานป้องกัน) 

รวม 12  โครงการ   1,405,000 738,000 770,000 608,000 794,000    
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.8 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เบี้ยผูสู้งอายุใน
เขตพื้นต าบล
หนองบอน 

ผู้สูงอายุท้ัง 11 
หมู่บ้านในเขตพืน้ท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน  

9,240,000 9,250,000 9,252,000 9,253,000 9,255,000 ผู้สูงอายุ        
ร้อยละ 100 
ได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ
ได้ครบถ้วน 

ผู้สูงอายไุด้รับ
ความสะดวก ลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็น ไดร้ับเงิน
ครบถ้วนมีสุขภาพ
ร่างกาย และ
สุขภาพจิตทีด่ ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เบี้ยผู้พิการใน
เขตพื้นท่ีต าบล
หนองบอน 

ผู้พิการ ท้ัง 11 
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบล       หนอง
บอน  

4,473,600 4,475,600 4,477,600 4,479,600 4,478,600 ผู้พิการ  ร้อย
ละ 100 
ได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ
ได้ครบถ้วน 

ผู้พิการได้รับความ
สะดวก ลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็น ไดร้ับเงิน
ครบถ้วน มีสุขภาพ
ร่างกาย และ
สุขภาพจิตทีด่ ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

แบบ  ผ.02 
195 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.8 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 เบี้ยยังชีพ  
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่
ต าบลหนองบอน 

ผู้ป่วยเอดส์ ท้ัง 11 
หมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน  

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ผู้ป่วยเอดส์        
ร้อยละ 100 
ได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพได้
ครบถ้วน 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
ความสะดวก ลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็น ไดร้ับเงิน
ครบถ้วน  มี
สุขภาพร่างกาย 
และสุขภาพจิตทีด่ ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารอง
จ่ายกรณีเกิดสาธารณ
ภัย อุทกภัยฉุกเฉิน
ต่างๆ ฯลฯ 

ในเขตความรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 
จ านวน 11 หมู่บ้าน 

300,000 
  

300,000 
 

400,000 
  

400,000 
  

500,000 ร้อยละ90ของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือเวลา
เกิดภัยฉุกเฉิน
ต่างๆได้รวดเร็วข้ึน 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 196 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.8 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5  โครงการสมทบ
เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองบอน 
 

เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองบอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองบอน  1 ครั้ง/ปี 
(สมทบร้อยละ 60 
ของเงินท่ี สปสช.  
โอนมา) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การ
บริหารงาน
กองทุน  
ร้อยละ 80 
มีความ
คล่องตัว 

การบริหาร
จัดการของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต. 
หนองบอน        
มีความ
คล่องตัว  เกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม 5  โครงการ   14,303,600 14,315,600 14,419,600 14,422,600 14,523,600    
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 197 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 4.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเวที
ประชาคมในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

1. เพื่อให้ประชาชน
แสดงความคดิเห็น 
เสนอปัญหา ความ
ต้องการและมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น 
2. เพื่อให้การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
สนองตอบความต้องการ
ของประชาชน และเกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อ
ชุมชน 
 

ประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดับ
ต าบลไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 มาเขา้ร่วม
ประชุม 

 50,000 
 

 50,000 
 

 50,000 
 

 50,000 
 

50,000 ร้อยละ 60
ประชาชนเข้า
ร่วมเวที
ประชาคม 

1. ประชาชนมี
บทบาทและมสี่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการ
เสนอความคดิเห็น 
ปัญหาและความ
ต้องการผ่านเวที
ประชาชน 
2. อบต. 
หนองบอน  
มีแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่มีประสิทธิภาพ  

  
ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ  ผ.02 
198 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 4.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 อบต.  เคลื่อนที่ /
อบต.สัญจรพบ
ประชาชน  

เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนอย่าง
ท่ัวถึง 

-การให้บริการจัดเก็บ
ภาษี 
-จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 
 ผู้พิการ 
-ประชาคมหมู่บ้าน   
-บริการตรวจสุขภาพ 
 

50,000 
  

51,000 
 

52,000 
   

 53,000 
  

55000 ร้อยละ 90
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาให้บริการ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองสวัสดิการฯ 

3 โครงการเทดิทูน
และปกป้อง
สถาบันส าคญัฃ
ของชาติ 

เพื่อเป็นการปกป้อง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ี
เป็นศูนย์รวมจิตใจ
และความรักความ
สามัคคี 

จัดกิจกรรมเพื่อรวมพลัง
เพื่อสร้างความสามัคคี 

10,000 
  

11,000 
  

12,000 
  

13,000 
  

15,000 ร้อยละ 90
ประชาชนท่ี
ร่วมเทิดทูน
สถาบัน 

ได้เสริมสร้าง
ความสามัคคี
ให้กับประชาชน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ  ผ.02 

199 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 4.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการท้องถิ่น
ไทยใส่ใจความ
สะอาด คนใน
ชาติมีความสุข 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนในด้าน
ดูแลรักษาความ
สะอาดของถนน 
และเกดิการ
รวมกลุม่ของ
ประชาชนผู้มีจติ
อาสาในการดูแล
รักษาความสะอาด 

 ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ประธานชุมชน 
ประชาชน กลุ่มพิทักษ์ 
พนักงานส่วนต าบล 
เข้าร่วมกิจกรรม 

 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ70 
ของประชาชน
ที่พึงพอใจ 

ประชาขนและ
บุคลากรในองค์กร
มีจิตส านึกร่วมกัน
ในการดูแลรักษา
ความสะอาดใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

5 โครงการ
สนับสนุน
ทุนการศึกษา
บุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ให้แก่บุคลากร
ท้องถิ่น 

บุคลากรท้องถิ่นไดร้ับ
การศึกษาต่อทุกคน 

300,000 
  

300,000 
  

300,000 
 

300,000 
   

300,000 บุคลากรร้อย
ละ50ที่ได้รับ
ทุนเพิ่มขึ้น 

บุคลากรท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 4.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่อง      
ผังเมือง 

เพื่อเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ให้แก่บุคลากร
ท้องถิ่นและผู้น า 

พนักงาน ผู้น าชุมชน 
ประชาชนท่ีสนใจ 

 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
บุคลากรที่ 
ได้รับความรู้
เรื่องผังเมือง 

บุคลากรท้องถิ่น 
ผู้น าและประชาชน
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ของ อบต.
หนองบอน โดย
จัดเก็บภาษตี่างๆ  
ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นธรรม 
และสะดวกรวดเร็ว 
และสามารถ
ตรวจสอบได ้

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้
ครอบคลมุพื้นท่ี หมู่ที่ 
1 - 11 

300,000 320,000 325,000 333,500 400,000 จ านวนภาษีที่
จัดเก็บได้
เพิ่มขึ้น 

อบต. มีรายได้เพิ่มขึ้น
และสามารถ
บริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถกูต้อง 
ครอบคลุมครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 

กองคลัง 

 
 
 

แบบ  ผ.02 
201 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 4.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่น 
และ ส.ส. , ส.จ.  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และ ส.ส., ส.จ.  

จัดเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ ส.ส., ส.จ. 

   650,000 700,000  ร้อยละ 90 
ของประชาชน
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

สามารถจัดการ
เลือกตั้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

9 โครงการพัฒนาเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์
ภายในหน่วยงาน
(OD) 

เพื่อให้บุคคลากรมี
จิตส านึกในการรักชาติมี
ความหวงแหนแผ่นดิน
เทิดทนูสถาบัน
พระมหากษตัริยม์ีความ
ประพฤติดมีีการ
ประสานงานเป้นทีม
และได้แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง พนักงานครู        
ครูผูดู้แลเด็ก และผู้
สังเกตการณ ์

300,000 310,000 312,000 312,000 313,000 บุคลากรร้อย
ละ 90 ได้เข้า
ร่วมโครงการ 

บุคลากรใน
หน่วยงานมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ  ผ.02 
202 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 4.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการ
ประชาสมัพันธ์การ
จัดเก็บภาษ ี

เพื่อประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนไดม้ีความรู้
และเข้าใจถึงการจัดเก็บ
ภาษีประเภทต่างๆ 

ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีหมู่
ที่ 1- 11 ทราบโดย
ทั่วกัน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เสีย
ภาษีเพิ่มขึ้น 

สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดเ้พิ่มมาก
ขึ้น 

กองคลัง 

11 โครงการออกหน่วย
บริการรบัช าระภาษี
เคลื่อนที ่

เพื่อออกบริการในงาน
ด้านภาษีและอ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน 

ออกบริการในงานด้าน
ภาษีและรับช าระภาษี
นอกสถานท่ีในพื้นที่ 
หมู่ที่ 1-11 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนินการใน
พื้นที่ 11 
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การบริการงาน
ด้านภาษีและ
ช าระภาษี
จ านวนมากขึ้น 

กองคลัง 

12 โครงการให้ความรู้
เรื่อง พรบ.ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เรื่อง พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 11 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนินการใน
พื้นที่ 11 
หมู่บ้าน 

ประชาชนเข้าใจ
ในเรื่องการ
จัดเก็บภาษตีาม 
พรบ.ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร้าง 

กองคลัง 

 

แบบ  ผ.02 203 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 4.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (อุดหนุน) 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน          
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
“สถานท่ีกลาง” 
อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อเป็นศูนย์กลางของ 
อปท.  ในเขตอ าเภอ    
ประโคนชัย  ในการ
รวบรวมข้อมูลปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน การ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ ในการ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน รวมท้ัง 
กฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการและ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือประชาชน 

อปท. ทกุแห่งในเขต
อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ท าให้เป็น
ศูนย์กลางของ 
อปท.ในการ
ประสานงาน 
และเป็นแหล่ง
รวบรวม
กฏหมาย 
ระเบียบ หนังสือ
สั่งการและข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

รวม 13   โครงการ   1,182,000 1,214,000 1,873,000 1,933,500 1,305,000    

 

 

แบบ  ผ.02 204 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
  4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 

เพื่อรองรับการ
บริการและ
เอื้ออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน อบต. 
หนองบอน  (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

  10,000,000 5,000,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อสถานท่ี
ติดต่อราชการ
เพิ่มขึ้น 

อาคารส านักงานที่ท า
การ อบต.  หนอง
บอนสามารถรองรับ
การบริการและ
เอื้ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมห้องประชุมสภา 
อบต.หนองบอน 

เพื่อเป็นสถานท่ี
รองรับในการจัด
ประชุม จัด
โครงการ/กิจกรรม 
ของ  อบต.     
หนองบอน 

ปรับปรุงต่อเติมห้อง
ประชุมสภา อบต. 
หนองบอน (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

 200,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อสถานท่ี
ประชุมเพ่ิมขึ้น  

สามารถรองรับ
จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมไดเ้พิ่มมาก
ขึ้น   

กองช่าง 
 

3 โครงการปรับปรุงรั้ว
ก าแพงและประตู
เข้าออก อบต. 
หนองบอน 

เพื่อปรับปรุง      
รั้วก าแพงให้ดีขึ้น
กว่าเดิม   

ปรับปรุง รั้วก าแพง 
และประตูทางเข้า อบต.      
หนองบอน (ตามแบบ 
อบต.หนองบอน) 

500,000     ประตูและรั้ว
ก าแพง อบต.  
ได้มาตรฐาน 

อบต. มีรั้วก าแพง    
ท่ีได้มาตรฐานขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 
205 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
  4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการลงหิน
คลุกบริเวณ
ภายใน อบต.
หนองบอน 

เพื่อปรับสภาพ
ถนนภายใน 
อบต.หนองบอน 

ลงหินคลุกบริเวณ อบต.
หนองบอน 

100,000      การสัญจรใน
อบต.สะดวกขึ้น 

ท าให้ประชาชน
เดินทางมาติดต่อ
ราชการสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการจดัท า
ป้ายบอกเขต
ต าบล หนองบอน 

เพื่อให้
ประชาชนทราบ
เขตความ
รับผิดชอบของ 
อบต.หนองบอน 

จัดท าป้ายบอกเขต 
อบต.หนองบอน 

100,000     ประชาชนร้อย
ละ90มีความ
พึง พอใจ 

ท าให้ประชาชน
ทราบทางเข้า เขต
การรับผิดชอบของ 
อบต.หนองบอน 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
เอนกประสงค์ 
ภายใน  
อบต.หนองบอน 

เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีออก
ก าลังกายและ
เล่นกีฬา
ประเภทต่างๆ 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ภายใน
ต าบลหนองบอน (ตาม
แบบ อบต.หนองบอน) 

  800,000   จ านวนลาน
กีฬาในต าบล
เพิ่มขึ้น อีก 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กายเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
  4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
เอนกประสงค์บ้าน
หนองบอน หมู่ที่ 
1 (ข้างอนามัย
บ้านหนองบอน)
ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมและออก
ก าลังกาย 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 32.00  
เมตร ยาว  29.00  เมตร  
หนา  0.10  เมตร  หรือ
มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,248  ตารางเมตร 
พร้อมเสริมดินกว้าง 
32.00 เมตร ยาว 
39.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกวา่ 
374.4 ลูกบาศก ์

561,600     จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้ใช้ลานกีฬา
ในการออก
ก าลังกาย
มากขึ้น 

ประชาชนใน
ต าบลมี
สุขภาพร่าง
การแข็งแรง 
และมสีถานท่ี
ออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

  8 โครงการก่อสร้าง
รั้วก าแพง องค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองบอน 

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 

ก่อสร้างรั้วก าแพงรอบ 
อบต.หนองบอน (ตาม
แบบ อบต.หนองบอน) 

500,000     บริเวณ อบต.
หนองบอน มี
ความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น    

ส านักงาน 
อบต. มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

รวม 8     โครงการ   1,761,600 10,200,000 5,800,000 - -    
 
 

แบบ  ผ.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน     
ถังขยะทุกหลังคา
เรือน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ที่ท้ิงขยะใน
ครัวเรือน    

จัดหาถังขยะ ให้
ประชาชน หมู่ที่ 1 - 
หมู่ที่ 11 

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 ประชาชน
ร้อยละ 90 
มีถังขยะใน
ครัวเรือน 

ประชาชนมีที่ท้ิง
ขยะ และ
ป้องกันเช้ือโรค 

ส านักปลดั 

2 โครงการปลูกป่า/
ปลูกต้นไม ้

เพื่อให้ประชาชนมี
บริเวณปา่เพิ่มขึ้น
และเป็นการสร้าง
จิตส านึกรักและ
หวงแหนป่า 

- ประชาชนในต าบล
หนองบอน 11 
หมู่บ้าน 

- กิจกรรมปลูกป่า/
ปลูกต้นไม ้ 

 

10,000 20,000 21,000   จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ปลูกป่า 

ประชาชนมี
บริเวณป่าเพิ่มขึ้น
และเป็นการสร้าง
จิตส านึกรักและ
หวงแหนป่า 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 
กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจและมี
จิตส านึกท่ีดีในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

- ประชาชนในต าบล
หนองบอน 11 
หมู่บ้าน 

จัดอบรม/กิจกรรม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จ านวน 1 ครั้ง 

50,000  51,000   ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อย
ละ 90 

ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 
กองคลัง 

4 โครงการจดัซื้อ    
ถังขยะแยกตาม
ประเภท 

เพื่อให้พ้ืนท่ีใน
ต าบลหนองบอนมี
ที่ท้ิง ขยะแยก
ประเภทที่ถูก   
สุขอนามัย 

จัดซื้อถังขยะแยก
ประเภท ให้กับ
หมู่บ้านจ านวน 11 
หมู่บ้าน   

200,000 100,000 50,000   ประชาชนร้อย
ละ 80 มีท่ีท้ิง
ขยะแยก
ประเภท 

การก าจัดขยะ
มีระสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5.ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการศึกษา
ดูงานการ
บริหารจดัการ
ขยะมูลฝอย 

เพื่อให้การ
บริหารจดัการ
ขยะมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ผู้บริหาร สมาชิก
พนักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
และผู้น้ า หมู่บ้าน 

250,000 250,500 251,000 252,000 253,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ความรู้ในการ
ก าจัดขยะ 

ผู้บริหาร 
สมาชิก 
พนักงาน 
อบต. มีความรู้
ในการจัดการ
ขยะมากข้ึน 

ส านักปลดั 

รวม 5  โครงการ   760,000 570,500 523,000 352,000 303,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แบบ  ผ.02/1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 
1 (สายวัดป่าหนอง
บอน)ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 488  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
1,952  ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก  
0.20 เมตร ท้ังสองข้าง 

976,000     จ านวน
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

2 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 
1 (ซอยบ้านนายลิ)
ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย   

ปริมาณงาน  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3 เมตร ยาว  
140 เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
420  ตารางเมตร 

 210,000    จ านวน
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
บอน หมู่ที่ 1 (จาก
บ้านพวงพร ถึง 
หนองตราว) ต าบล
หนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย   

บุรีรัมย์ ปริมาณงาน  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.50  เมตร ยาว  94  
เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
235  ตารางเมตร 
พร้อมเสริมดิน ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
20 เมตรสูงเฉลี่ย 
0.60 เมตร หรือ
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า  
36  ลูกบาศก์เมตร 

  117,500   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และปลอดภัย 

 แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเสรมิลูกรังถนน
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
บ้านหนองบอน  หมู่ที่  1  
ต าบลหนองบอน  อ าเภอ   
ประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกขึ้น 

ปริมาณงาน   งานผวิ
จราจรลูกรังขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 486 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกวา่  145.8  
ลูกบาศก์เมตร  พรอ้มปรับ
เกลี่ยให้เรียบร้อย 

 43,740    มีถนนลูกรัง
ที่สะดวกใน
การสญัจร
ไป-มา
เพิ่มขึ้น 1 
สาย 

ประชาชน
เดินทาง
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

5 โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้ าในหมู่บ้าน บ้าน
หนองบอน หมู่ที่ 1 (จาก
บ้าน นายวรพจน์ ถึง 
บ้านนายดี เจริญยิ่ง )  
ต าบลหนองบอน อ าเภอ      
ประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

 เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าท่ี
รวดเร็วและ
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมใน
พื้นท่ี 

ปริมาณงาน  รางระบาย
น้ าขนาด 0.60x0.60  
เมตร ยาว  318  เมตร  
บ่อพัก 4 จุด พร้อมฝา
เหล็กปิด - งานท่อระบาย
น้ า คสล.Ø  0.40 เมตร 
จ านวน 3 จุดรวม 18 
ท่อน พร้อมยาแนวรอยตอ่
ท่อให้เรียบร้อย 

  454,200   ปัญหาน้ า
ท่วมขังช่วง
ฤดูฝนใน
พื้นที่ลดลง 

มีการระบาย
น้ าได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็วและ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมในพ้ืนท่ี 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
บอน หมู่ที่ 1 (รอบ
สระหนองตราว) 
ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย   

ปริมาณงาน  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว  420  
เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,680  ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก  
0.20 เมตร ท้ังสอง
ข้าง งานท่อระบายน้ า 
คสล.Ø  0.40 เมตร 
จ านวน 1 จุด รวม 7 
ท่อน พร้อมยาแนว
รอยต่อท่อให้เรียบร้อย 

 840,000    จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และปลอดภัย 

 แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วย
เสลา หมู่ที่ 2   

 เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าท่ี
รวดเร็วและ
ป้องกัน
ปัญหาน้ า
ท่วมในพื้นท่ี 

ปริมาณงาน  รางระบาย
น้ าขนาด 0.60x0.60  
เมตร ยาว  1,000  เมตร      

1,500,000     ปัญหาน้ า
ท่วมขังช่วง
ฤดูฝนใน
พื้นที่ลดลง 

มีการระบายน้ า
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและลด
ปัญหาน้ าท่วมใน
พื้นที ่

 แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

8 โครงการลงลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร
บ้านห้วยเสลา     
หมู่ที่ 2   

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกขึ้น 

ปริมาณงาน   งานผวิ
จราจรลูกรังขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย 

 100,000     มีถนนลูกรัง
ที่สะดวกใน
การสญัจร
ไป-มา
เพิ่มขึ้น 1 
สาย 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป-มาสะดวกข้ึน 

 แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการ เสรมิลง
ลูกรัง  บ้านยาง  
หมู่ที่  3  ( นานาง
วาสนา ) ต าบล
หนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ปริมาณงาน  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.50  
เมตร ยาว  346  เมตร  
หนา  0.10  เมตร  
หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า 
121.1 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
ให้เรียบร้อย 

25,400     มีถนนลูกรัง
ที่สะดวกใน
การสญัจร
ไป-มา
เพิ่มขึ้น 1 
สาย 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไป-มาสะดวกข้ึน 

 แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการ 
ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง 
บ้านยาง หมู่ที่ 3  
(จากแยกบ้าน
นางกฤษดา ถึง
สระสาธารณะ 
ต าบลหนองบอน  
อ าเภอประโคน
ชัย  จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกขึ้น 

ปริมาณงาน    -  งานลงดินถม 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
115 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  
4,140  ลูกบาศก์เมตร  พร้อม
ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย  -  งานลง
ลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00  เมตร 
ยาว 115  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า  33,062.5  ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย -  งานวางท่อระบาย
น้ า ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 1 จุด  รวม 8 ท่อน 
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้
เรียบร้อย 

124,200     มีถนนลูกรัง
ที่สะดวกใน
การสญัจร
ไป-มา
เพิ่มขึ้น 1 
สาย 

ประชาชน
เดินทาง
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านพูนสุข  
หมู่ที่ 4 ( จากแยก
บ้านนายประมูล ถึง
บ้านนายประเสริฐ) 
ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดจังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย   

ปริมาณงาน  ผิวจราจร
ขนาดกว้าง  4.00  
เมตร ยาว  638  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 2,552  
ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุก  0.20 
เมตร ท้ังสองข้าง 

1,276,000     จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02/1 
219 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
แยกหน้าวัดสะเดา
กองถึงบ้านสุขหมู่ที่ 
4 ถึงบ้านสุข
ส าราญ หมู่ที่ 10 

เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย   

กว้าง  5.00-8.00 
เมตร ยาว  1,500  
เมตร 

5,400,000     จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้าน
นายเสริม ถึงบ้าน
นายเอื้อง นะรา
เทียม) บ้านหนอง
น้ าใส หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย   

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก 
0.20 เมตร ท้ังสอง
ข้าง–งานวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด Ø 
0.40 เมตร จ านวน 2 
จุด รวม 14 ท่อน 

2,035,000     จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และปลอดภัย 

 แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02/1 220 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก 
(ซอยบ้านตาเรียบ) บ้าน
โนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย   

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 102 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก 

28,560     จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพฒันา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

15  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย
บ้านนายเด่น รินรัง) บ้าน
โนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย   

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 83 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
งานวางท่อระบายน้ า 

169,000     จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02/1 221 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
(จากสี่แยกบ้านนาย
ล้วน ทองภาพ ถึง
สระหนองน้อย) บ้าน
โนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7 
ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าท่ี
รวดเร็วและ
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมในพื้นท่ี 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
0.60x0.60 เมตร ยาว 
368 เมตร บ่อพัก 1 จุด 
วางท่อขนาดØ0.40 
เมตร จ านวน 20 ท่อน 

525,200     จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ  ผ.02/1 222 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน (จากสี่แยก
บ้านตาหารถึงบ้านนาย
ภูมิ บุญมี) บ้าน  
หนองโจรง หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย์  

 เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าท่ี
รวดเร็วและ
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมในพื้นท่ี  

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
0.60x0.60เมตร ยาว 
342 เมตร บ่อพัก 1 จุด 
งานท่อระบายน้ า ขนาด 
Ø0.40 เมตร จ านวน 6 
ท่อน 

488,600     ปัญหาน้ า
ท่วมขังช่วง
ฤดูฝนใน
พื้นที่ลดลง 

มีการระบายน้ า
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและลด
ปัญหาน้ าท่วมใน
พื้นที ่

 แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(รอบหนองท านบ) 
บ้านหนองโจรง หมู่ที่ 
8 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย์  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 690 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
0.50 เมตร ท้ังสองข้าง  

1,400,000     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 1 
สาย 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

แบบ  ผ.02/1 
223 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ภายในหมู่บ้าน (จากสระ
น้ าหนองท านบ ถึง บ้านนาย
ปัน) บ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองบอน อ าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมัย์   

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าท่ี
รวดเร็วและ
ป้องกัน
ปัญหาน้ า
ท่วมในพื้นท่ี 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 0.60x0.60
เมตร ยาว 780 เมตร 
บ่อพัก 3 บ่อ งานวาง
ท่อระบายน้ า 15 
ท่อน 

1,117,200     ปัญหาน้ า
ท่วมขังช่วง
ฤดูฝนใน
พื้นที่ลดลง 

มีการระบายน้ า
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและลด
ปัญหาน้ าท่วมใน
พื้นที ่

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(จาก
คอนกรีตเดมิถึงถนนลาดยาง
ไปบ้าน  หนองน้ าขุ่น) บ้าน
หนองโจรง หมู่ท่ี 8 ต าบล
หนองบอน   อ าเภอ       
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย์  

 เพื่อให้
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
และสะดวก
ในการสัญจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00เมตร ยาว 
235 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก 
0.50 เมตร ท้ังสอง
ข้าง งานวางท่อ 
ระบายน้ า  

480,000     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 1 
สาย 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และสะดวกใน
การสญัจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง (จากป้อม
ยามหมู่ที่ 11 ถึง บ้านสุข
ส าราญ หมู่ที่ 10 ) บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 11 
ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5.00-7.00 
เมตร ยาว 600 เมตร  

 2,010,000    มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 1 
สาย 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
และสะดวก
ในการสัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม    21  โครงการ   15,645,160 3,103,740 571,700 - -     
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบ 
หนองตราวให้เป็น
สวนสุขภาพชุมชน   
หมู่ที่ 1  

เพื่อเป็นสถานท่ี
ออกก าลังกายใน
ชุมชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสระหนอง
ตราว  

840,000     มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกายและมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงข้ึน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

2 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างทุกซอยใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1      

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง สาธารณะ 
ทุกซอยในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1   

 150,000    จ านวนไฟฟ้า
แสงสว่างท่ี
ได้รับการตดิตั้ง
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิ
ติและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน       
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกัน 
อันตรายตามจุด
เสี่ยงในหมู่บ้าน 

ติดตั้ง กล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน  
จ านวน  4  จุด 

  50,000   จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง    

ประชาชน
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและ
อาชญากรรม
ลดลง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02/1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามจุดเสีย่ง หมู่ที่ 
2   

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
ท่ัวถึงและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง 
สาธารณะ 
ตามจุดเสีย่งใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
2   

150,000     จ านวนไฟฟ้าแสง
สว่างที่ได้รับการ
ติดตั้งและมีความ
ปลอดภัยในชีวิติ
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
และมีความ
ปลอดภัยใน
ช่วงเวลา
กลางคืน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบอ่าง
เก็บน้ าบ้านห้วย
เสลา  หมู่ที่ 2  

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้ าบ้านห้วย
เสลา ให้ เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวและพักผ่อน 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ
รอบอ่างเก็บน้ า
บ้านห้วยเสลา   

500,000     จ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

มีสถานท่ี
ท่องเที่ยวและ
ที่พักผ่อนออก
ก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขต
ระบบจ าหนา่ย
ไฟฟ้าแรงต่ า บ้าน  
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2 

 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
ท่ัวถึงและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลา
กลางคืน 

ขยายเขต
ระบบจ าหนา่ย
ไฟฟ้าแรงต่ า 
ภายในหมู่บ้าน 

  500,000   จ านวนครัวเรือน
ท่ีมีไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
และมีความ
ปลอดภัยใน
ช่วงเวลา
กลางคืน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกัน 
อันตรายตาม
จุดเสีย่งใน
หมู่บ้าน 

ติดตั้ง กล้อง
วงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน  
จ านวน  4  
จุด 

 40,000    จ านวนกล้อง
ท่ีติดตั้ง
ประชาชน  มี
ความ
ปลอดภัย 
อาชญากรรม
ลดลง 

ประชาชนปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินและ
อาชญากรรมลดลง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
บ้านยาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและ
มีความ
ปลอดภัยใน
ช่วงเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง 
สาธารณะ 
ตามจุดเสีย่งใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
3   

150,000     จ านวนไฟฟ้า
แสงสว่างที่
ได้รับการ
ติดตั้งและมี
ความ
ปลอดภัยในชี
วิติและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02/1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
ส่องทาตามแยกถนน
ภายในหมู่บ้านและแนว
กันถนนตามโค้ง หมู่ที่ 3 

เพื่อลด
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

ติดตั้งกระจก
โค้งส่องทาง
ตามแยกใน
หมู่บ้าน 

   70,000  ร้อยละ 80 
อุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชนขับรถ
ปลอดภัยมากขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

10 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน บ้าน
ยาง   หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกัน 
อันตรายตาม
จุดเสีย่งใน
หมู่บ้าน 

ติดตั้ง กล้อง
วงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน  
จ านวน  4  
จุด 

 40,000    จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ประชาชนปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินและ
อาชญากรรมลดลง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

11 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  บ้านหนองน้ าขุ่น  
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกัน 
อันตรายตาม
จุดเสีย่งใน
หมู่บ้าน 

ติดตั้ง กล้อง
วงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน
จ านวน 2 จุด    

  20,000   จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ประชาชนปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินและ
อาชญากรรมลดลง 

 แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการขายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้านจาก
ถนนใหญ่ไปหนองบัว 
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะจาก
ถนนใหญ่ไปหนองบัว 

    500,000 จ านวนครัวเรือน
ท่ีมีไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
และมีความ
ปลอดภัยใน
ช่วงเวลา
กลางคืน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

13 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องแสงว่างตามถนน
สาธารณะ ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนน
เสน่ห์  หมู่ที่ 7 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
สาธารณะ ทุกซอยใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7  

45,000     จ านวนไฟฟ้าแสง
สว่างที่ได้รับการ
ติดตั้งและมีความ
ปลอดภัยในชีวิติ
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
และมีความ
ปลอดภัยใน
ช่วงเวลา
กลางคืน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์รอบหนองท านบ 
บ้านหนองโจรง      
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ภูมิทัศน์
รอบหนองท านบ
ดูสวยงาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองท านบให้ดูสวยงาม  

  500,000   ประชาชนร้อย
ละ 70 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 8 

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กล้องวงจรปิด จ านวน 
20 ตัว 

 500,000    จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ประชาชน
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและ
อาชญากรรม
ลดลง 

 แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ที่สาธารณะ 
บ้านหนองโจรง        
หมู่ที่  8 

 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างที่
สาธารณะ จ านวน 7 
จุด 

70,000     จ านวนไฟฟ้า
แสงสว่างที่
ได้รับการติดต้ัง
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิ
ติและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด    
หมู่ 9 

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กล้องวงจรปิด ตาม
ทางแยกหมู่บ้าน 

 450,000    จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ประชาชนปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินและ
อาชญากรรมลดลง 

 แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

18 โครงการขายเขต
ระบบจ าหนา่ย
ไฟฟ้าแรงต่ าจาก
บ้านนายด ารง ถึง
บ้านนางสาว
ตรีรตัน์   หมู่ 9 

 เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสง
สว่างอย่าง
ท่ัวถึงและมี
ความ
ปลอดภัยใน
ช่วงเวลา
กลางคืน 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า 
ภายในหมู่บ้าน 

500,000     จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้และมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างและมี
ความปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
ประโคนชัยโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า   
แรงต่ า จากบ้านนาย
จ านง  โปรดประโคน 
ถึงบ้านเสม็ด หมู่ที่ 
11 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
หลังคาเรือน 

ขยายเขตเสาไฟฟ้า   
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน 
จากบ้านนายจ านง      
โปรดประโคน ถึงบ้าน
หนองเสม็ด หมู่ที่ 11 

 1,000,000    ประชาชน 
ร้อยละ 50 มี
ไฟฟ้าแสง
สว่างใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสง
สว่างและมี
ความ
ปลอดภัยใน
ช่วงเวลา
กลางคืน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดตามจุดแยก
ในหมู่บ้าน บ้านห้วย
เสลา หมู่ที่  11 

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

ตามจุดแยกภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่  11 

100,000     จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ประชาชน
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
และ
อาชญากรรม
ลดลง 

 แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม  20      โครงการ   2,355,000 2,180,000 1,070,000 70,000 500,000     
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

2.1 แผนงานการเกษตร 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลี้ยงกบ 
ปลา หมู่ ไก่ โค กระบือ 
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริม
การเพิ่มรายได้
ในครัวเรือน 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในต าบล
จ านวน 50 คน 

20,000  21,000  30,000 ประชาชน
ร้อยละ 50 
ได้รับความรู้
ในการเลี้ยง
สัตว ์

ประชาชน
ได้รับความรู้
และมรีายได้
เพิ่ม 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง (โคก
หนองนาโมเดล) หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริม
การเพิ่มรายได้
ในครัวเรือน 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในต าบล
จ านวน 80 คน 

20,000     จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้อบรม
คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

 ประชาชน
ได้รับความรู้
และมรีายได้
เพิ่ม 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร   
หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริม
การเพิ่มรายได้
ในครัวเรือน 

ส่งเสริมการขายสินค้า
พืชผลทางการเกษตร
ในหมู่บ้าน 

20,000     จ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 
 

แบบ  ผ.02/1 234 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

2.1 แผนงานการเกษตร 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพแก่กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริม
การเพิ่มรายได้
ในครัวเรือน 

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
อาชีพทุกลุ่มในต าบล 

200,000   220,000  กลุ่มอาชีพท่ี
ได้เข้ารับ
การอบรมมี
รายได้เพิ่ม 

ประชาชน
ได้รับความรู้
และมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

5 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มหตัถกรรม 
สินค้า OTOP ต าบล
หนองบอน 

เพื่อส่งเสริม
การเพิ่มรายได้
ในครัวเรือน 

ส่งเสริมการขายสินค้า 
OTOP ภายในต าบล    
หนองบอน 

50,000 50,000 52,000 52,000 52,000 ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
ขายสินค้า 
OTOP  

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

6 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
กล่องไม้เทียนหอมบ้าน
หนองโจรง  

เพื่อส่งเสริม
การเพิ่มรายได้
ในครัวเรือน 

ส่งเสริมการขายกล่อง
ไม้เทียนหอมในต าบล 

20,000    20,000  จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

รวม    6     โครงการ   330,000 50,000 73,000 292,000 82,000     
 
 

แบบ  ผ.02/1 
235 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรขุดลอก   
หนองน้ าสาธารณะ   
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะ พื้นที่ หมู่ที่ 
1  

1,500,000     ประชาชน
ร้อยละ 50 
มีน้ าใช้
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการท า
การเกษตร
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

2 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลโดยใช้แผงโซล่า
เซล หมู่ที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
โดยใช้แผงโซล่าเซล 

  500,000   ประชาชน
ร้อยละ 50 
มีน้ าใช้
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการท า
การเกษตร
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะพร้อมฝายกั้น
น้ าจากบ้านยางถึงห้วย
พริก หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกคลอง
สาธารณะพร้อมฝาย
กั้นน้ า 

 500,000    ประชาชน
ร้อยละ 50 
มีน้ าใช้
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการท า
การเกษตร
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.02/1 
236 



 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอก    
หนองลุมปุ๊ก ลอกคลอง
จากบ้านพูนสุข หมู่ที่ 4 
ถึงบ้านสุขส าราญหมู่ที่ 
10 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกหนองลุมปุ๊ก
และลอกคลองจากหมู่
ที่ 4 ไป หมู่ที่ 10 

1,500,000     ประชาชน
ร้อยละ 50 
มีน้ าใช้
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการท า
การเกษตร
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

5  โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้ า (จากนานายถึง ถึง 
ถนนลาดยางสายบ้าน
หนองน้ าขุ่น-บ้านหิน
ลาด) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ า
จ านวน 1 จุด 

  300,000   ประชาชน
ร้อยละ 50 
มีน้ าใช้
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการท า
การเกษตร
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นคลองทิศตะวันตกของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น
จ านวน 1 จุด 

    400,000 ประชาชน
ร้อยละ 50 
มีน้ าใช้
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการท า
การเกษตร
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นคลองห้วยเสว 
หมู่ 9 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น
จ านวน 1 จุด 

  400,000   ประชาชน
ร้อยละ 50 
มีน้ าใช้
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการท า
การเกษตร
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

8 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 10 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
จ านวน 1 จุด 

   150,000  ประชาชน
ร้อยละ 50 
มีน้ าใช้
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการท า
การเกษตร
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม    8    โครงการ   3,000,000 500,000 1,200,000 150,000 400,000     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบ ผ. 02/2 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัสท์ติก คอนกรตี 
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
บ้านพูนสุข  หมู่ที่ 4  ถึง    
บ้านสุขส าราญ หมู่ที่ 10 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจร ไดส้ะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัยและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

ระยะทางยาว 
2,500 
เมตร กว้าง  5-8 
เมตร 
หนา 0.05  เมตร 

15,000,000     ร้อยละ90ของ 
ประชาชน 
เดินทาง 
สะดวก 
 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
ปลอดภัย
มาก 
ขึ้น 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัสท์ติก เชื่อมต่อ
ระหว่างต าบลจากบ้าน 
หนองน้ าใส หมู่ที่ 6 ถึงบ้าน
ไพรวัลย์น้อย  ต าบลเขาคอก 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจร ไดส้ะดวก 
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัยและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

ระยะทางยาว 
4,000 เมตร  
กว้าง 5-8  เมตร  
หนา 0.05  เมตร 
  

  15,000,000   ร้อยละ90ของ 
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
ปลอดภัย
มาก 
ขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02/2 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติก เชื่อมต่อ
ระหว่างต าบลจากบ้าน
หนองโจรง หมู่ที่ 8  ถึง 
บ้านศรีตะครองต าบลปังกู 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจร ได้สะดวก 
รวดเร็วมีความปลอดภัย
และขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

ระยะทางยาว 
4,000 เมตร 
กว้าง 5-8 เมตร
หนา 0.05  เมตร 
 

10,000,000     ร้อยละ90ของ 
ประชาชน 
เดินทาง 
สะดวก 
 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ปลอดภัย
มาก 

ขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติก เชื่อมต่อ
ระหว่างต าบลจากบ้านพูน
สุข หมู่ที่ 4 ถึง  บ้าน   
หนองคูน ต าบลละเวี้ย 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจร ได้สะดวกรวดเร็ว
มีความปลอดภัยและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

ระยะทางยาว 
2,000 เมตร  
กว้าง 5-8  
หนา 0.05 เมตร 

 10,000,000    ร้อยละ90ของ 
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
ปลอดภัย
มาก 
ขึ้น 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่
บ้านหนองน้ าขุ่นหมู่ที่ 5  
ต าบลหนองบอน  อ. 
ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย ์

เพื่อใหป้ระชาชน มี
น้ าเพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค 
  

ก่อสร้างถังเก็บน้ าใส 
ขนาดจุ 100 ลบ.ม.  
หอถังสูงจุ  30 ลบ.ม. 

4,700,000     ประชาชน 
ร้อยละ 90   
มีน้ าใช้ตลอดป ี
 

ประชาชนมี
น้ าเพื่อใช้
อุปโภค 
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่
บ้านห้วยเสลา  หมู่ที่ 
11  ต าบล หนองบอน 
อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย ์

เพื่อใหป้ระชาชน มี
น้ าเพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค 
  

ก่อสร้างถังเก็บน้ าใส 
ขนาดจุ 100 ลบ.ม.  
หอถังสูงจุ  30 ลบ.ม. 

4,700,000     ประชาชน 
ร้อยละ 90   
มีน้ าใช้ตลอดป ี
 

ประชาชนมี
น้ าเพื่อใช้
อุปโภค 
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

  รวม   6  โครงการ    34,400,000  10,000,000 15,000,000 - -    
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
  2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าห้วยเสลา    
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้อุปโภค บริโภคและ
เพื่อท าการเกษตร 

ขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าบ้าน
ห้วยเสลา หมู่
ที่ 2 

10,000,000     จ านวน
ครัวเรือนร้อย
ละ 90 มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้อุปโภค 
บริโภคและเพื่อ
ท าการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอก
หนองกะยูง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้อุปโภค บริโภคและ
เพื่อท าการเกษตร 

ขุดลอกหนอง
กะยูงบ้านยาง 
หมู่ที่ 3 

3,000,000     จ านวน
ครัวเรือนร้อย
ละ 70 มีน้ า
ใช้ส าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้อุปโภค 
บริโภคและ
เพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอก
หนองลุมปุกบ้านพูน
สุข หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้อุปโภค บริโภคและ
เพื่อท าการเกษตร 

ขุดลอก  
หนองลุมปุก 
บ้านพูนสุข 
หมู่ที่ 4 

5,000,000     จ านวน
ครัวเรือนร้อย
ละ 70 มีน้ า
ใช้ส าหรับ
อุปโภค 
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้อุปโภค 
บริโภคและ
เพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02/2 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอก
หนองอาอ า หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าไว้อุปโภค 
บริโภคและเพื่อท า
การเกษตร 

ขุดลอกหนอง    
อาอ า หมู่ที่ 10  

2,500,000     จ านวน
ครัวเรือนร้อย
ละ 80 มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไว้อุปโภค 
บริโภคและเพื่อ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

รวม   4    โครงการ   20,500,000 - - - -    
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2   ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอนที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

  

 
งบประมาณ  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

  

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองน้ าขุ่น 

เพื่อให้มีอาคารที่
ได้มาตรฐาน 
  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองน้ าขุ่น   
หมู่ที่ 5 

2,400,000     ร้อยละ80ของ
เด็กนักเรยีนที่
พึงพอใจ 
  

เด็กนักเรียนมี
อาคารเรียนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

  

      

  
รวม  1  โครงการ 2,400,000 - - - -    
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
แบบ  ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลติของครุภณัฑ์) 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงาน
การศึกษาฯ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
1.ศพด.ห้วยเสลา  200,000  บาท 
2.ศพด.หนองบอน  200,000 บาท 
3.ศพด.หนองน้ าขุ่น 150,000 บาท 
4. ศพด.โนนเสน่ห์  100,000 บาท 

 
 
400,000 

 
 
 
 
250,000 

   กองการศึกษาฯ 

2 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดหารถยนต์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ า
กว่า 2,400 ซซีี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสดุไม่
ต่ ากว่า  110 กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ  มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน มี
ช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับนั่งหรือเก็บของ
ได้ เป็นกระบะส าเร็จรูปรวมราคา
เครื่องปรับอากาศ 
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์  2564 

720,000     กองช่าง 

3 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร เพื่อจัดหาเครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย  
จ านวน  5 เครื่อง ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่
น้อยกว่า  40 ลติร ต่อช่ัวโม ถังบรรจุน้ ายาไม่
น้อยกว่า 6 ลิตร ก าลังเครื่องยนตไ์ม่น้อยกว่า 
25 แรงม้า (ตามบญัชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ปัจจุบัน) 

120,000  50,000   กองสวัสดิการ
สังคม 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลติของครุภณัฑ์) 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาเต้นท์ ไว้บริการ
ประชาชน   (ตามแบบ อบต. 
ก าหนด) 
 

500,000   200,000  ส านักปลดั 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดหารถยนต์กระเช้า
อเนกประสงค์ ชนิดเปิดข้าง      
เทท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดเีซล มีแรงม้าไม่ต่ า
กว่า  130 แรงม้า ตอนหน้าหัว
เก๋ง ตอนท้ายติดตั้งเครนพร้อม
กระเช้า สูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
(ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไมม่ี
ในบัญชีครุภณัฑ์) 

 2,500,000    กองช่าง 

6 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจัดหากล้องวงจรปดิ ติดตั้ง
ตามจุดเสีย่งในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน จ านวน  11  หมู่บ้าน 

500,000 150,000 120,000 100,000  กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลติของครุภณัฑ์) 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจัดหาเครื่องสูบน้ าหอยโข่ง 
ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) 
จ านวน 2 เครื่อง (ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ หน้า 51) 
 

12,000     กองช่าง 

8 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจัดหาตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ า
หอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 
(1.5 kw) จ านวน 2 ตู้  (ราคา
ตามท้องตลาด) 

9,000     กองช่าง 

9 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ  เพื่อจัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
น้ ามันเบนซิน ขนาดก าลัง 2.5 
กิโลวัตต ์(ราคาตามท้องตลาด) 

12,000     กองช่าง 

10 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจัดหาเครื่องสกัดไฟฟ้า 1240 
วัตต์ (ราคาตามท้องตลาด) 

10,000     กองช่าง 

11 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดหาเครื่องตัดคอนกรตีไฟฟ้า 
ขนาด 12 น้ิว (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

10,000     กองช่าง 

รวม      11    รายการ 2,293,000 2,900,000 170,000 300,000 -  
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ส่วนท่ี  ๔ 

 
 
 
 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

เนื่องด้วย  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ถึง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑    ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อน าไปสู่การ  บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี้   
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การติดตามและประเมนิผล 



 

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 

ประเด็น... 
 



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit    
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ    
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(๒) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ

ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

แนวทาง... 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้การวิ เคราะห์   
SWOT  Analysis/Demand  (Demand  
Analysis)/Global  Demand  และ  Trend  ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1)การควบคุมที่มีตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ  เช่น  การวัดจ านวนโครงการ  กิจกรรม  
งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้
หมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไร  จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่ า ไหร่   สามารถอธิบาย ได้ตามหลั ก
ประสิทธิภาพ  (Effciency)  ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10  

3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้
การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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4.แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ 

10  

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
 
 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 
 
5.3 เป้าหมาย  (ผลผลิตของ
โครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ป ี
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อยา่งจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม 

(5)  
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๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
 
 
 
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) 
ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส
ในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  
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๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
   
 

4.2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้ 

เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
ประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผล
ในภาพรวมของท้องถิ่นเป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา   

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน   ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น 
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ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีโดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  
มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  อบต.ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ อบต. ใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอบต. 
แบบที่ 3/4แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการบริหารขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 

(4) ขอเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต  
1. ผลกระทบน าไปสูอนาคต  

   (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่     ภัยแล้ง  
วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ 
เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  
ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้ อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   
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  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน

ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจร
ไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก่ อสร้าง
ถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การ
พัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมี
จ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึง
พอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บ
เกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย  หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ 
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