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ค ำน ำ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
อันมีลักษณะเป็นการการก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับ ปีงบประมาณแต่ละปี ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี โดยผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561     
ซึ่งจะได้น าไปเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ เช่น จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจ่ายขาดเงินสะสม เป็นต้น  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบอน จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นโดยสามารถ  ตอบสนองการพัฒนา ทั้งในส่วนของ
ประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีเขตติดต่อกันและประชาชน  ในพ้ืนที่ใกล้เคียง  หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรต่างๆ ซึ่งจะเป็นฐาน ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
     
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

                         มีนาคม   2565   
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ส่วนที่  ๑ 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขถึงเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงิน สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 พร้อมทั้งจะด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดท าข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  

เนื่องจากบริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง 
มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารจัดการกิจการ หรือการบริการสาธารณะแก่ประชาชน รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และอ่ืนๆตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนจึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  1  พ.ศ.2565 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  
  เนื่องจากในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564  ได้เกิดอุทกภัยน้ าท่วมท าให้ถนนและคันคลอง
ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนขาดหลายสาย  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน   
ไม่สามารถเดินทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือขนผลผลิตทางการเกษตรได้ และถนนภายในหมู่บ้านก็เป็นหลุมเป็น
บ่อท าให้ประชาชนสัญจรไปมาล าบากมาก  ส าหรับโครงการภาพรวมของ อบต. ยังมีอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน ช ารุด เวลาฝนตก  หลังคารั่ว และ ถนนหน้าส านักงานยังไม่ได้มาตรฐานท าให้การ
เดินทางมาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเวลาฝนตกท าให้น้ าท่วมขัง ถนนลื่น ซึ่งโครงการนี้ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 -
2565)  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
           ในพ้ืนที่ ... 



 
 
ในพ้ืนที่ จึงเห็นควรด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน างบประมาณไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนต่อไป   และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์  ที่เป็นจริงและเป็น
ปัจจุบันมากที่สุด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม  แผนงาน/โครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 –  2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิน่  พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1 พ.ศ.  2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ยุทธศำสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

        29 23,001,000 29 23,001,000 

     1.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

            

     1.3 แผนงานการพาณิชย ์             

รวม         29 23,001,000 29 23,001,000 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำการเกษตรอย่างยั่งยืน 

     2.1แผนงานการเกษตร         1 88,900 1 88,900 

     2.2แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

        3 401,000 3 401,000 

รวม         4 489,900 4 489,900 

 

 

แบบ ผ. 01 
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ต่อ 

ยุทธศำสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

     3.1 แผนงานการศึกษา             

     3.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

     3.3 แผนงานสาธารณสุข         1 30,000 1 30,000 

     3.4 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

            

     3.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

        1 30,000 1 30,000 

     3.6 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

            

     3.7 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

            

     3.8 แผนงานงบกลาง             

รวม         2 60,000 2 60,000 

 

5 แบบ ผ. 01 



ต่อ 

ยุทธศำสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร 

     4.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

            

     4.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

        2 701,000 2 701,000 

รวม         2 701,000 2 701,000 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

     5.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

            

รวม             

รวมท้ังสิ้น         37  24,251,900 37  24,251,900 
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ส่วนท่ี 3 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่  1 พ.ศ. 2565 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.  2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน   
ทีร่ับผิดชอบ  2561 

(บำท) 
   2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านหนองบอน ต าบลหนองบอน 
อ าเภอ  ประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลง
หินคลุกเสริม ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
90 เมตร หนา 0.30 
เมตร 

- 
 

- - - 278,000   ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น  

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1    บ้าน      
หนองบอน ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์
(วัดป่าบ้านหนองบอน) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลง
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.20 เมตร 

- 
 

- - -  169,000   ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น  

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านหนองบอน ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 20 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- 
 

- - - 29,000   ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น  

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

8 
แบบ ผ.๐2 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ทีร่ับผิด 
ชอบ  

2561 
(บำท) 

   2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2    บ้าน     
ห้วยเสลา ต าบลหนองบอน     
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์  (ซอยร่มเกล้า) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
156 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 14 ท่อน รวม 2 จุด 

- 
 

- - - 214,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น  

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการลงหินคลุกเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร หมู่ที่ 2,7,10 
บ้านห้วยเสลา    ต าบล       
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย์   

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ขนาดกวา้ง 3.00 -  4.00 เมตร มี
จ านวน 4 ชว่ง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 530 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ช่วงที่ 2 ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
490 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร  

ช่วงที่ 3 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
780 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
ช่วงที่ 4 ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
740 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 

- - - - 464,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น  

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นท่ีทาง
การเกษตร
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐2 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ทีร่ับผิดชอบ  2561 

(บำท) 
   2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2            
บ้านห้วยเสลา ต าบล   
หนองบอน  อ าเภอ       
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย์  

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

งานเสริมดิน ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 158 เมตร สูง 0.30 
เมตร งานเสรมิหินคลุก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 158 
เมตร หนา 0.10 เมตร งานถนน
คอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งานวางท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 14 ท่อน รวม 2 จุด 

- 
 

- - - 287,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก  

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ทีร่ับผิด 
ชอบ  

2561 
(บำท) 

 2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 3 บ้าน
ยาง ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย   
จังหวัดบุรีรมัย์  

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 
เมตร ยาว 191 เมตร พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จ านวน 2 
บ่อ และวางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 
7 ท่อน รวม 1 จุด 

- - - - 376,000 ปัญหาน้ า
ท่วมลดลง
ร้อยละ 90 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

8 โครงการก่องสร้างถนนดิน
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร 
พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 
บ้านยาง ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรมัย์  

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตรสะดวก
มากขึ้น 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 115 
เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จ านวน 20 ท่อน รวม 2 
จุด งานหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

- - - - 94,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น  

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นท่ีทาง
การเกษตร
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐2 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / พ.ศ.  2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ทีร่ับผิด 
ชอบ  

2561 
(บำท) 

   2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

9 โครงการลงหินคลุกถนนเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 3 
บ้านยาง ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ (หนองกระยูง –  
หนองเสม็ด) 

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 

1,310 เมตร หนา 0.10 เมตร  

- 
 

- - - 393,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น  

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นท่ีทาง
การเกษตร
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยาง 
ต าบลหนองบอน อ าเภอ   
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 45 เมตร หนา 
0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 20 
เมตร หนา 0.15 เมตร งาน
ท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 7 ท่อน รวม 1 จุด 

- - - - 112,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก  

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐2 
12 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  2561 

(บำท) 
   2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน   
พูนสุข ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางทั้ง 2 ข้าง และวางท่อระบาย
น้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร จ านวน 8 ท่อน รวม 1 จุด 

- - - - 285,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก  

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5           
บ้านหนองน้ าขุ่น ต าบล
หนองบอน   อ าเภอ      
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 9 ท่อน รวม 1 จุด 

- - - - 144,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก  

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐2 
13 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ทีร่ับผิด 
ชอบ  

2561 
(บำท) 

   2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

13 โครงการลงหินคลุกถนนเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 5 
บ้านหนองน้ าขุ่น ต าบล  
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 590 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จ านวน 13 ท่อน 
รวม 2 จุด  

- 
 

- - - 118,000  ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก  

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นท่ีทาง
การเกษตร
สะดวกมาก
ขึ้น   

กองช่าง 

14 โครงการลงหินคลุกเข้าพื้นที่
ทางการเกษตรหมู่ที่ 5 บ้าน
หนองน้ าขุ่น ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์  

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 880 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จ านวน 8 ท่อน 
รวม 1 จุด 

- - - - 176,000  ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก  

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นท่ีทาง
การเกษตร
สะดวกมาก
ขึ้น   

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ก. ยทุธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  2561 

(บำท) 
   2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม 
รางระบายน้ า หมู่ที่ 6 
บ้านหนองน้ าใส   ต าบล
หนองบอน  อ าเภอ     
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
ป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 73 เมตร หนา0.15 
เมตร รางระบายน้ าขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 
เมตร ยาว 285 เมตร พร้อม
วางบ่อพักขนาด 0.80 x 
0.80 เมตร จ านวน 2 บ่อ  

- 
 

- - - 746,000 ปัญหาน้ า
ท่วมลดลง
ร้อยละ 90 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

16 โครงการลงหินคลุกถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านหนองน้ าใส ต าบล
หนองบอน  อ าเภอ    
ประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้ประชาชชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น 

งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
3.00 – 4.00 เมตร ยาว 
1,256 เมตร  หนา 0.10 
เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อยงาน  ท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด 0.40 เมตร 
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้
เรียบร้อย งานป้ายโครงการ   

- - - - 199,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
เดินทาง
สะดวกขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐2 15 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  2561 

(บำท) 
   2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านโนนเสน่ห์ 
ต าบลหนองบอน    อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย์  

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 104 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางขนาด 0.20 เมตร  
ทั้ง 2 ด้าน  

- 
 

- - - 202,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก  

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7              
บ้านโนนเสนห่์ ต าบล     
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 85 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 6 
ท่อน รวม 1 จุด 

- - - - 152,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก  

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  2561 

(บำท) 
   2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

19 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที่ 8   บ้าน
หนองโจรง ต าบล    
หนองบอน อ าเภอ     
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร ยาว 
163 เมตร พร้อมฝาปิด
และบ่อพักขนาด 0.80 x 
0.80 เมตร จ านวน 2 บ่อ  

- 
 

- - - 267,000 ปัญหาน้ า
ท่วมลดลง
ร้อยละ 90 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8            
บ้านหนองโจรง ต าบล
หนองบอน  อ าเภอ    
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อให้ถนนได้
มารตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 235 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทาง พร้อมวางท่อระบาย
น้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 6 
ท่อน รวม 1 จุด 

- - - - 457,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก  

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  2561 

(บำท) 
   2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

21 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองน้ าใส ต าบล    
หนองบอน อ าเภอ     
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ยาว 160 เมตร 
พร้อมบ่อพักขนาด 0.80 x 
0.80 เมตร และวางท่อ
ระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน รวม 1 จุด 

- 
 

- - - 316,000 ปัญหาน้ า
ท่วมลดลง
ร้อยละ 90 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10         
บ้านสุขส าราญ ต าบล
หนองบอน   อ าเภอ   
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย์      
(คุ้มแสลงพัน) 

เพื่อให้ถนนได้
มารตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางท้ัง 2 ข้าง และ
วางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 14 ท่อน รวม 1 จุด 

- - - - 396,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก  

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐2 18 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  2561 

(บำท) 
   2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

23 โครงการเสรมิดินพร้อมลงหิน
คลุกถนนเข้าพ้ืนท่ีทาง
การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้าน  
สุขส าราญ ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์  

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
313 เมตร หนา 0.10 เมตร 
เสริมดินพร้อมวางท่อระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จ านวน 23 ท่อน รวม 5 
จุด เสริมดินขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 313 เมตร สูง 0.50 
เมตร  

- 
 

- - - 146,000  ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก  

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นท่ีทาง
การเกษตร
สะดวกมาก
ขึ้น   

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้า
พื้นที่ทางการเกษตรพร้อมลง
หินคลุกและวางท่อระบายน้ า 
10 บ้านสุขส าราญ ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
207 เมตร สูง 0.50 เมตร งาน
หินคลุกขนาด 4.00 เมตร ยาว 
304 เมตร หนา 0.10 เมตร 
งานวางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 15 ท่อน รวม 3 จุด  

- - - - 92,000  ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก  

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นท่ีทาง
การเกษตร
สะดวกมาก
ขึ้น   

กองช่าง 

แบบ ผ.๐2 19 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  2561 

(บำท) 
   2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

25 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกถนนเข้าพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร บ้านสุขส าราญ 
หมู่ที ่10 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

- งานลงดินถมขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 380 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือ
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
2,280 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ให้เรยีบร้อย - งาน
ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 380  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
190  ลูกบาศก์เมตร  - งาน
วางท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จ านวน 40 ท่อน จ านวน 5 
จุด  

- 
 

- - - 262,000  ประชาชน 
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก  

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นท่ีทาง
การเกษตร
สะดวกมาก
ขึ้น   

กองช่าง 

แบบ ผ.๐2 20 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  2561 

(บำท) 
   2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

26 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นที่
ทางการเกษตรพร้อมลงลูกรัง หมู่
ที่ 11 ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพือ่ให้
ประชาชนเดิน
ทางเข้าพื้นที่
ทาง
การเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,315 เมตร สูง 0.80 เมตร 
พร้อมลงลูกรังและวางท่อ
ระบายน้ า – งานลูกรัง กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,315 
เมตร หนา 0.10 เมตร – งาน
ท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จ านวน 27 ท่อน รวม 4 จุด 

- - - - 428,000  ระชาชน 
ร้อยละ 
80
เดินทาง
สะดวก  

ประชาชน
เดินทางเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร
สะดวกมาก
ขึ้น   

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้านหนองโจรง หมู่
ที่ 8  ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย  
จ.บุรีรมัย์ ถึงบ้านศรีตะครอง     
ต.ปังกู   อ.ประโคนชัย จ.บุรรีัมย ์

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทาง
ระหว่างต าบล
สะดวกมากข้ึน 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,600 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร 

- - - - 4,990,000 ประชาชน
ร้อยละ 90 
เดินทาง
สะดวกขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
ระหว่าง
ต าบล
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง
ขอรับเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

แบบ ผ.๐2 21 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  2561 

(บำท) 
   2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 
4 บ้านพูนสุข ถึงห หมู่ที่ 10 
บ้านสุขส าราญ ต.หนองบอน   
อ.ประโคนชัย จ.บรุีรมัย ์

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,730 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
22,380 ตารางเมตร 

- - - - 11,160,000 ประชาชน
ร้อยละ 
90 
เดินทาง
สะดวกขึ้น 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
ขอรับเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
11   บ้านห้วยเสลา ต าบล     
หนองบอน  อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย์   (จาก
ถนนลาดยาง ถึง ถนนคอนกรีต
เดิม) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 19 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางทั้ง 2 ด้าน 

- - - - 49,000 ประชาชน 
ร้อยละ 
80
เดินทาง
สะดวก  

ถนนได้
มาตรฐาน
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

รวม        29  โครงการ   - - - -  23,001,000    
 

22 แบบ ผ.๐2 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสหกรรม 
     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 2  ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน  
 2.1 แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  2561 

(บำท) 
   2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการส่งเสริม
เกษตรแปลง
ใหญ่ ด้วยระบบ
การผลิตเกษตร
อินทรีย์ บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 
2 

1.ผลิตผักอินทรีย์ 
2.ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
และเพิ่มมูลค่า      
3.ลดสารเคมีท่ีปนเปื้อน
และเป็นพิษส่ิงแวดล้อม                                     
4.พึ่งพาตนเองและสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว                         
5.ด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่
ผักผสมผสานห้วยเสลา
อินทรีย์ ม.2 บ้านห้วย
เสลา ต าบลหนองบอน 
จ านวน 64 ราย 

    88,900 1.พื้นท่ี
การเกษตรพัฒนา
สู่ระบบเกษตร
อินทรีย์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 
60%                               
2.กลุ่มมีการ
บริหารจัดการ
ร่วมกัน ลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิต 
ได้ร้อยละ 70% 

1.ผลิตพืชผักตามระบบ
เกษตรอินทรีย์ได้                    
2.วางแผนการผลิต
พืชผักตามปฏิทินการ
ผลิตได้  
3.ผลิตปัจจัยการผลิตท่ี
ใช้ภายในแปลงได้ เช่น 
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ สาร
ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัด
โรคและแมลงศัตรูพืชได้ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

รวม 1  โครงการ       88,900    
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสหกรรม 
     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 2  ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน  
 2.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน   
ทีร่ับผิดชอบ  2561 

(บำท) 
   2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม แบบ 2 ช่องทาง หมู่ที่ 
5 บ้านหนองน้ าขุ่น   ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย์ (ตามแบบ
มาตรฐาน ทถ.-5-203) 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร 

(ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 
ท.01) 

- - - - 341,000 จ านวนปริมาณ
น้ าเก็บกัก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร
มากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมคันคลอง 
หมู่ที่ 5,6,9 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 52 เมตร สูง 1.00 
เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จ านวน 5 ท่อน 
รวม 1 จุด 

- - - - 17,000 จ านวนปริมาณ
น้ าเก็บกัก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร
มากขึ้น 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสหกรรม 
     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 2  ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน  
 2.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน   
ทีร่ับผิดชอบ  2561 

(บำท) 
   2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

3 โครงการวางท่อระบายน้ า
เข้าสระหนองโจรง พร้อมเท
ลีนคอนกรีตและคาดหนาท่อ
คอนกรีตทางน้ าลง และขุด
รางระบายน้ าทางน้ าเข้า   
หมู่ที่ 8  บ้านหนองโจรง 
ต าบลหนองบอน   อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย์  

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดท่อผ่าศูนย์กลาง 0.60 
x 1.00 เมตร จ านวน 2 จดุ  
รวม 22 ท่อน 

- - - -  43,000 จ านวนปริมาณ
น้ าเก็บกัก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ
อุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร
มากขึ้น 

กองช่าง 

รวม 3  โครงกำร       401,000    
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2    ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
      ยุทธศำสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต           
 3.3 แผนงำนสำธำรณสุข  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ   
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการให้
ความรู้และฟื้นฟูผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
อาสาสมัครกู้ชีพ
ต าบลหนองบอน 

1.เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วม
โครงการมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีของอาสาฉุกเฉิน
ชุมชน (อฉช.) 
2.เพื่อฝึกทักษะการปฏิบตัิ
ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและช่วยเหลือฟ้ืน
คืนชีพข้ันพ้ืนฐานให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการให้
สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉินในชุมชนเบื่องต้นใน
ครัวเรือน โรงเรียนและ
ชุมชนได ้
 

จัดอบรมให้ความรู้
อาสาสมัครกู้ชีพ ต าบล 
หนองบอน  จ านวน 20 คน 

    30,000  ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ

อบรม
สามารถ
ช่วยเหลือ

ผู้ป่วย
ฉุกเฉินได ้

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ช่วยเหลือ ปฐม
พยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉินเบื้องต้น
รวมทั้งสื่อสารแจ้ง
ข่าวให้คนในชุมชน
สามารถป้องกัน
ตัวเองและคนใกล้
ตัวจากการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินได ้

ส านักปลดั 

รวม  1  โครงกำร - -     30,000 - - - 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2    ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
      ยุทธศำสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต           
 3.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน) 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ   
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครางการ
ช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ 
สงเคราะห์ผู้
ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ประจ าปี
งบประมาณ 
2565 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ 
สงเคราะห์ผูย้ากไร้ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
ผู้ป่วยตดิเตียง และผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนจาก
ผลกระทบการแพร่ระบาด
จากเชื้อโรครา้ยแรง 
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
และผูป้่วยติดเตียง       
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอ        
ประโคนชัย 
 

อุดหนุนส านักงานกิง่
กาชาดอ าเภอประโคนชัย 

    30,000 ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ร้อยละ 70 

สามารถช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ให้
การสงเคราะห์กับ
ประชาชนผู้ยากไร้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม  ผู้ป่วยตดิ
เตียง และผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
จากผลกระทบการ
แพร่ระบาดจาก
เชื้อโรคร้ายแรงได ้

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม  1  โครงกำร - -     30,000 - - - 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.  2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2  ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.หนองบอน ที่ 4  ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร  
 4.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ทีร่ับผิด 
ชอบ  

2561 
(บำท) 

   2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงาน  อบต.  
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย์   

เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
ปลอดภัยมากขึ้น 

จ านวน 2 หลัง                
- งานหลังคา 
- งานฝ้า เพดาน 

- 

 

- - - 372,000 จ านวน
อาคาร
ส านักงานท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

มีอาคาร
ส านักงาน   
ท่ีปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน   
ที่ท าการ อบต. หนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์   

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางมาตดิต่อ
ราชการสะดวกมากขึ้น 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 117 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- - - - 329,000 ประชาชน
ร้อยละ 90 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
เดินทางมา
ติดต่อ
ราชการ
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

รวม 2  โครงกำร       701,000    
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