
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (1) (จากหน้าบ้านผู้ใหญ่พรชัย ถึง 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร  หนองลุมปุ๊ก) ระยะทาง 1,200 ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

 เมตร กว้าง 4 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (2) (สายหน้าประปา  ถึง 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร หนองขาม)  ระยะทาง 1,200 ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

เมตร กว้าง 4 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (1) (จากส่ีแยกบ้านนายประภาส 600,000 600,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร ถึง บ้านนางทองสุข) ระยะทาง ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

500 เมตร กว้าง 4 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (2) (จากบ้านนางประภา ถึง บ้าน 0 600,000 600,000 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร นางประคอง) ระยะทาง 500เมตร ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

กว้าง 4 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (3) จากบ้านนายจ านง - สระน้ า 0 0 0 560,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร สาธารณะ หมู่ที่ 2) ระยะทาง ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

250 เมตร กว้าง 4 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (1) (จากบ้านนายสมศักด์ิ ถึง บ้าน 400,000 400,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร นางเฉลียว) ระยะทาง  300 เมตร ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

กว้าง 4 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (1) (จากบ้านนางแปน สุวรรณทา 500,000 500,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร ถึง สระใหม)่ ระยะทาง 400 เมตร ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

กว้าง 4 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (1) (จากบ้านโคกมะค่า หมู่ที่ 5  ถึง 600,000 600,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร บ้านสระประดู่ หมู่ที่ 2) ระยะ ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

ทาง 500 เมตร กว้าง 4 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (2) (จากหมู่ที่ 5 ถึง เขต อบต. 0 600,000 600,000 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร สะเดา)ระยะทาง 500 เมตร ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

กว้าง 4 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (3) (จากศาลาประชารัฐ - บ้าน 0 0 450,000 450,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร ผู้ช่วยอุดร )ระยะทาง 300 เมตร ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

กว้าง 5 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (1) (ภายในหมู่บ้านสายทิศใต้ของ 650,000 650,000 650,000 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร ร.ร.บ้านหนองโบสถ์) ระยะทาง ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

700 เมตร กว้าง 5 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (2) (ทิศตะวันตก ร.ร.บ้านหนอง 0 500,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร
โบสถ์) ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4
 ม.

ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (1) (จากบ้านนายสุเชื่อม - บ้าน 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร นายอุดม ) ระยะทาง 1,000 เมตร ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

กว้าง 5 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (2) (จากบ้านนายมี นาสุริยะวงศ์ 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร ถึง บ้านหนองโบสถ์พัฒนา ม.13) ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (3) (จากบ้านนางชโลม ถึง บ้าน 0 0 500,000 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร นายส าราญ) ระยะทาง 200 เมตร ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

กว้าง 4 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (1) (เส้นเข้าวัด ระยะทาง 300 400,000 400,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร เมตร กว้าง 4 เมตร) ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (2) (เส้นข้างบ้านพรเสน่ห์มิวสิค 0 0 400,000 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร ระยะทาง 150 ม.กว้าง 4 ม. ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (1)(เส้นบ้านนางทวย - บ้านนายนึง) 600,000 600,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม. ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (1) (เส้นหนองตะครอง ถึง บ้าน 600,000 600,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร ท่าปูน ม.8) ระยะทาง 500 ม. ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

กว้าง 4 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (2) (เส้นบ้านนายสะดวก - บ้าน 0 0 400,000 400,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร ผู้ใหญ่สุข) ระยะทาง 300 ม. ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

กว้าง 4 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (1) (จากบ้านนายราหุล ถึง บ้าน 400,000 400,000 400,000 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร นางอ๊อด เนตรมณี) ระยะทาง ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

500 เมตร กว้าง 4 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (1) (เส้นบ้านนางสมนึก ถึง บ้าน 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร นายวสันต์) ระยะทาง 750 เมตร ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

กว้าง 5 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (1) (จากบ้านนางสมจิตร์ ถึง บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร นางประคอง) ระยะทาง 600 เมตร ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

กว้าง 4 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (2) (เส้นเชื่อมต่อ ม.13 กับ ม.7 0 500,000 500,000 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร บริเวณบ้านครูประยุทธ์ - บ้านนาง ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

กระจ่าง) ระยะทาง 400 ม.กว้าง ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

4 เมตร



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ (1) (จากบ้านนางคูณ จันเทศน์ ถึง 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สะดวกในการสัญจร ถนนสายบ้านโนนศรีสุข) ระยะทาง ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

1,000 เมตร กว้าง 5 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

26 ก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน เพื่อประชาชนในชุมชนได้มี (1) บริเวณสระหนองยาว 200,000 200,000 200,000 100,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 2 บ้านสระประดู่ ถนนในการคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 3,000 เมตร ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

27 ก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน เพื่อประชาชนในชุมชนได้มี (1) (บริเวณถนนเลียบคลองอีสาน 0 150,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองทองล่ิม ถนนในการคมนาคมที่สะดวก เขียว) ระยะทาง 600 เมตร ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

28 ก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน เพื่อประชาชนในชุมชนได้มี (1) (บริเวณทางเลียบคลอง 80 250,000 250,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 4 บ้านล่ิมทอง ถนนในการคมนาคมที่สะดวก พรรษา) ระยะทาง 2,000 เมตร ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 

29 ก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน เพื่อประชาชนในชุมชนได้มี (1) (จากศาลตาปู่ ถึง บ้านนางอุดร) 0 0 100,000 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะค่า ถนนในการคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 400 เมตร ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

30 ก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน เพื่อประชาชนในชุมชนได้มี (1) (จากหมู่ที่ 6 ถึง ต าบลล าไทร 0 150,000 150,000 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ ถนนในการคมนาคมที่สะดวก โยง) ระยะทาง 1,000 เมตร ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

31 ก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน เพื่อประชาชนในชุมชนได้มี (2) (บริเวณคุ้มไทรงาม - บ้านนาง 0 0 100,000 100,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ ถนนในการคมนาคมที่สะดวก ประคอง) ระยะทาง 800 เมตร ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

32 ก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน เพื่อประชาชนในชุมชนได้มี (1) (จากบ้านหนองยาง ถึง บ้าน 0 80,000 80,000 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาง ถนนในการคมนาคมที่สะดวก ดอนแสลงพันธ์) ระยะทาง 500 ม. ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 

33 ก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน เพื่อประชาชนในชุมชนได้มี (1) (จากบ้านท่าปูน ม.8 - บ้าน 80,000 80,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 8 บ้านท่าปูน ถนนในการคมนาคมที่สะดวก สระประดู่ ม.2) ระยะทาง 500 ม. ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

34 ก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน เพื่อประชาชนในชุมชนได้มี (1) (เส้นบ้านนายวิจิตร ถึง บ้าน 150,000 150,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านโนนศรีสุข ถนนในการคมนาคมที่สะดวก นายสมศักด์ิ) ระยะทาง 1,000 ม. ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

35 ก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน เพื่อประชาชนในชุมชนได้มี (1) จากบ้านนายสี สมบูรณ์ ถึง 125,000 125,000 125,000 125,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 14 บ้านไทยทอง ถนนในการคมนาคมที่สะดวก ทางแยกบ้านโนนศรีสุข) ระยะทาง ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต.

2,000 เมตร ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

36 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในต าบล เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด -ถนนดิน , ถนน คสล. 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนน กองช่าง
หนองโบสถ์ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ -ถนนลูกรัง, ถนนหินคลุก ประชาชนมีการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก อบต./อบจ.

-ถนนลาดยาง ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 

37 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (1) (จากทางเข้าหมู่บ้าน ม.1 ถึง 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีรางระบาย กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านสระขาม น้ าท่วมขังในชุมชน บ้านนายพงพัฒน์ ชาดี ) ระยะทาง ประชาชนมีรางระบาย น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

3,000 เมตร น้ าท าให้น้ าไม่ท่วมขัง

38 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (1) (บริเวณถนนสายหลักของ ม.2) 500,000 400,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีรางระบาย กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.2 บ้านสระประดู่ น้ าท่วมขังในชุมชน ระยะทาง 500  เมตร ประชาชนมีรางระบาย น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

น้ าท าให้น้ าไม่ท่วมขัง

39 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (1) (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีรางระบาย กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.6 บ้านหนองโบสถ์ น้ าท่วมขังในชุมชน หมู่ที่ 6) ระยะทาง 800 เมตร ประชาชนมีรางระบาย น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

(ข้างละ 400 เมตร) น้ าท าให้น้ าไม่ท่วมขัง

40 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (1) (จากที่ท าการผู้ใหญ่ ม.7 ถึง 300,000 0 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีรางระบาย กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.7 บ้านหนองยาง น้ าท่วมขังในชุมชน บ้านนางส ารวย เลือดกุมภา) ระยะ ประชาชนมีรางระบาย น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

ทาง 150 เมตร น้ าท าให้น้ าไม่ท่วมขัง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 

41 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (2) (จากบ้านนายประจวบ ถึง 0 0 400,000 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีรางระบาย กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.7 บ้านหนองยาง น้ าท่วมขังในชุมชน บ้านนางละเอียด) ระยะทาง 200 ประชาชนมีรางระบาย น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

เมตร น้ าท าให้น้ าไม่ท่วมขัง

42 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (1) (จากบ้านนางทวย ถึง บ้าน 0 0 500,000 400,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีรางระบาย กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.9 บ้านโคกพลวง น้ าท่วมขังในชุมชน นายนึง ) ระยะทาง  500 เมตร ประชาชนมีรางระบาย น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

น้ าท าให้น้ าไม่ท่วมขัง

43 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (2) บริเวณถนนน้ าเดินเข้าสระแก้ม 500,000 500,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีรางระบาย กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.9 บ้านโคกพลวง น้ าท่วมขังในชุมชน ลิง ม.9 ระยะทาง 500 เมตร ประชาชนมีรางระบาย น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

น้ าท าให้น้ าไม่ท่วมขัง

44 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อก าหนดทิศทางน้ าลงสระ บ้านหนองกันงาน หมู่ที่ 10 316,000 316,000 316,000 316,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีรางระบาย กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.10 บ้านหนองกันงา กักเก็บน้ า ประชาชนมีรางระบาย น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

น้ าท าให้น้ าไม่ท่วมขัง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 

45 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (1) (บริเวณหน้าบ้านนางสิน กาว 400,000 500,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีรางระบาย กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.11 บ้านหนองตะเคียน น้ าท่วมขังในชุมชน กระโทก) ระยะทาง 500 เมตร ประชาชนมีรางระบาย น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

น้ าท าให้น้ าไม่ท่วมขัง

46 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (1) (จากบ้านนางสมนึก ถึง บ้าน 450,000 450,000 450,000 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีรางระบาย กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.12 บ้านโนนศรีสุข น้ าท่วมขังในชุมชน นายวสันต์ ) ระยะทาง 750 เมตร ประชาชนมีรางระบาย น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

น้ าท าให้น้ าไม่ท่วมขัง

47 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (1) (จากบ้านนางล้ินจี่ ถึง บ้านครู 500,000 0 400,000 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีรางระบาย กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.13 บ้านหนองโบสถ์ น้ าท่วมขังในชุมชน ประยุทธ์) ระยะทาง 500 เมตร ประชาชนมีรางระบาย น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

พัฒนา น้ าท าให้น้ าไม่ท่วมขัง

48 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (2) (จากบ้านนางสมจิตร ถึง บ้าน 0 550,000 0 550,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีรางระบาย กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.13 บ้านหนองโบสถ์ น้ าท่วมขังในชุมชน นางประคอง) ระยะทาง 600 เมตร ประชาชนมีรางระบาย น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

พัฒนา น้ าท าให้น้ าไม่ท่วมขัง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 

49 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (1) (จากบ้านนายอินทรา ถึง ส่ีแยก 50,000 0 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีรางระบาย กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.14 บ้านไทยทอง น้ าท่วมขังในชุมชน ร้านค้า ม.14) ระยะทาง 20 เมตร ประชาชนมีรางระบาย น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

น้ าท าให้น้ าไม่ท่วมขัง

50 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (2) (จากบ้านนายเพื่อม ถึง บ้าน 0 150,000 0 0 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีรางระบาย กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.14 บ้านไทยทอง น้ าท่วมขังในชุมชน นายสี ) ระยะทาง 70 เมตร ประชาชนมีรางระบาย น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

น้ าท าให้น้ าไม่ท่วมขัง

51 ซ่อมแซมรางระบายน้ าภายในต าบลหนอง เพื่อซ่อมแซมรางระบายน้ า ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ/จ านวนประชาชน ชุมชนมีความปลอด กองช่าง

โบสถ์ ที่ช ารุด , แตกหัก ของ อบต.หนองโบสถ์ มีความปลอดภัยใน ภัยในการเดินทาง อบต.

การสัญจรไปมา สัญจรไปมา

52 วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (1) (บริเวณเหมืองส่งน้ าสระหนอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีท่อระบาย กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านสระขาม น้ าท่วมขังในชุมชน ปุ๊ก) ระยะทาง 700 เมตร ประชาชนได้รับความ น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

สะดวกในการสัญจรไปมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 

53 วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา ตามแบบ อบต.หนองโบสถ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีท่อระบาย กองช่าง

หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5 น้ าท่วมขังในชุมชน ก าหนด ประชาชนได้รับความ น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

สะดวกในการสัญจรไปมา

54 วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (1) (บริเวณคลองอีสานเขียว) 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีท่อระบาย กองช่าง

หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 น้ าท่วมขังในชุมชน ประชาชนได้รับความ น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

สะดวกในการสัญจรไปมา

55 วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (1) (จากบ้านนายวิเวก ถึง ถนน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีท่อระบาย กองช่าง

หมู่ที่ 6 น้ าท่วมขังในชุมชน โชคชัยเดชอุดม) ประชาชนได้รับความ น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

สะดวกในการสัญจรไปมา

56 วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา ตามแบบ อบต.หนองโบสถ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีท่อระบาย กองช่าง

หมู่ที่  8 น้ าท่วมขังในชุมชน ก าหนด ประชาชนได้รับความ น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

สะดวกในการสัญจรไปมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 

57 วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา (1) (ข้างโรงสีชุมชน ม.9) 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีท่อระบาย กองช่าง

หมู่ที่ 9 น้ าท่วมขังในชุมชน ระยะทาง 500 เมตร ประชาชนได้รับความ น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

สะดวกในการสัญจรไปมา

58 วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา ตามแบบ อบต.หนองโบสถ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน ชุมชนมีท่อระบาย กองช่าง

หมู่ที่ 11 น้ าท่วมขังในชุมชน ก าหนด ประชาชนได้รับความ น้ าไม่ให้น้ าท่วมขัง อบต.

สะดวกในการสัญจรไปมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง

        1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01 

16,721,000 19,151,000 15,471,000 11,151,000


