
2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกแหล่งน้้าขนาดใหญ่ เพื่อปรับปรุงคลองน้้าไม่ให้ ในเขตพื้นที่ต้าบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

ต้ืนเขินและเพื่อการเกษตร หนองโบสถ์ ประชาชนมีน้้าใช้ ในการเกษตรกรรม อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น

2 ผันน้้าจากบุ่งทางเกวียน(โนนตาด้วง) ถึง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอก หมู่ที่ 4 บ้านล่ิมทอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

คลอง 80 พรรษา บ้านล่ิมทอง ม.4 สระน้้า ประชาชนมีน้้าใช้ ในการเกษตรกรรม อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น

3 ขุดลอกคลองส่งน้้าและปรับปรุงถนน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอก หมู่ที่ 9 บ้านโคกพลวง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

คันคลอง บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 9 คลองส่งน้้า ประชาชนมีน้้าใช้ ในการเกษตรกรรม อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

ล า
ดับ

ที่ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน

แบบ ผ.01 



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

ล า
ดับ

ที่ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน

แบบ ผ.01 

4 ขุดลอกล้ามาศหน้าฝายปอแดง - เพื่อขุดลอกล้ามาศเพิ่มเติม หมู่ที่ 6  บ้านหนองโบสถ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

สะพานโชคชัย-เดชอุดม) ไม่ให้ต้ืนเขิน ประชาชนมีน้้าใช้ ในการเกษตรกรรม อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น

5 ขุดลอกเหมืองส่งน้้าบ้านหนองตะเคียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอก หมู่ที่ 11 บ้านหนองตะ 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 11  เหมืองส่งน้้า เคียน ระยะทาง 1,000 ม. ประชาชนมีน้้าใช้ ในการเกษตรกรรม อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น

6 ก่อสร้างคลองส่งน้้าคอนกรีต ม.10 เพื่อปรับปรุงคลองน้้าไม่ให้ หมู่ที่ 10 บ้านหนองกันงา 250,000 250,000 250,000 0 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

( ลงหนองแตงโม) ต้ืนเขินและเพื่อการเกษตร ระยะทาง 400 เมตร ประชาชนมีน้้าใช้ ในการเกษตรกรรม อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

ล า
ดับ

ที่ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน

แบบ ผ.01 

7 ซ่อมแซมคลองส่งน้้าและเหมืองคอนกรีต เพื่อปรับปรุงคลองน้้าไม่ให้ - คลอง 80 พรรษา ม.9 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

ภายในต้าบลหนองโบสถ์ ต้ืนเขินและเพื่อการเกษตร - เหมืองคอนกรีต(เหมืองลอย) ประชาชนมีน้้าใช้ ในการเกษตรกรรม อบต./อบจ.

ม.11 ในการเกษตรเพิ่มขึ้น

9 ขุดลอกสระน้้าเพื่อการเกษตรภายในต้าบล เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน ในเขตพื้นที่ต้าบล 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

หนองโบสถ์ น้้าเพื่อการเกษตร หนองโบสถ์ ประชาชนมีน้้าใช้ ในการเกษตรกรรม อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น

10 ขุดลอกสระโกรกตะโก หมู่ที่ 8 เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน ขุดลอกอ่างเก็บน้้าติดกับ 0 500,000 0 500,000 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

น้้าไว้ใช้อุปโภคบริโภค ประปาหมู่ที่ 8 ประชาชนมีน้้าใช้ ในการอุปโภคบริโภค อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

ล า
ดับ

ที่ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน

แบบ ผ.01 

11 ขุดลอกสระหนองสองห้อง หมู่ที่ 6 เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน ตามแบบ อบต.หนองโบสถ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

น้้าไว้ใช้อุปโภคบริโภค ก้าหนด ประชาชนมีน้้าใช้ ในการอุปโภคบริโภค อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น

12 ขุดลอกคลองส่งน้้าภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน ตามแบบ อบต.หนองโบสถ์ 500,000 0 500,000 0 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 1 น้้าไว้ใช้อุปโภคบริโภค ก้าหนด ประชาชนมีน้้าใช้ ในการอุปโภคบริโภค อบต.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น

13 ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างถนนคันคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน (1) สายตะวันตกหมู่บ้าน 350,000 350,000 150,000 100,000 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.4 น้้าไว้ใช้อุปโภคบริโภค ม.4 ระยะทาง 600 เมตร ประชาชนมีน้้าใช้ ในการอุปโภคบริโภค อบต.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

ล า
ดับ

ที่ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน

แบบ ผ.01 

14 ขุดลอกสระหนองกลางบ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า ตามแบบ อบต.หนองโบสถ์ 400,000 200,000 100,000 100,000 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

ไว้ใช้อุปโภคบริโภค ก้าหนด ประชาชนมีน้้าใช้ ในการอุปโภคบริโภค อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น

15 ขุดลอกคลองโกรกมะเขือ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า หมู่ที่ 1 บ้านสระขาม 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

ไว้ใช้อุปโภคบริโภค หมู่ที่ 3 บ้านหนองทองล่ิม ประชาชนมีน้้าใช้ ในการอุปโภคบริโภค อบต./อบจ.

หมู่ที่ 11 บ้านหนองตะเคียน ในการเกษตรเพิ่มขึ้น

16 ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านไทยทอง เพื่อปรับปรุงคันคลองน้้าไม่ให้ หมู่ที่ 14 บ้านไทยทอง 1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000 ร้อยละ/จ้านวน เพื่อปรับปรุงถนนคันคลอง กองช่าง

ม.14 ต้ืนเขินและเพื่อท้าการเกษตร ประชาชนมีน้้าใช้ ให้ประชาชนได้สะดวก อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น ในการท้าเกษตร หน่วยงานอื่นๆ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

ล า
ดับ

ที่ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน

แบบ ผ.01 

17 ขุดลอกสระน้้าประปาบ้านหนองโบสถ์ เพื่อเพิ่มปริมาตรการกักเก็บน้้า หมู่ที่ 6 บ้าหนองโบสถ์ 448,000 448,000 448,000 448,000 ร้อยละ/จ้านวน เพื่อให้ประชาชนในต้าบล กองช่าง

ไว้ใช้ในฤดูแล้ง ประชาชนมีน้้าใช้ หนองโบสถ์มีน้้าเพื่อใช้ใน อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น การอุปโภคบริโภค หน่วยงานอื่นๆ

18 ขุดลอกล้ามาศจากโรงสูบ ม.8 ถึง สะพาน เพื่อปรับปรุงคันคลองส่งน้้าไม่ให้ ตามแบบ อบต.หนองโบสถ์ 1,893,000 1,893,000 1,893,000 1,893,000 ร้อยละ/จ้านวน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้้าไว้ใช้ กองช่าง

ท่าชี ต้ืนเขินเพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ ก้าหนด ประชาชนมีน้้าใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภค อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น หน่วยงานอื่นๆ

19 ขุดลอกคลองทางเกวียนเก่า ม.4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอก หมู่ที่ 4 บ้านล่ิมทอง 171,000 171,000 171,000 171,000 ร้อยละ/จ้านวน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้้าไว้ใช้ กองช่าง

คลองและก่อสร้างถนนเลียบ ประชาชนมีน้้าใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภค อบต./อบจ.

คลอง  ในการเกษตรเพิ่มขึ้น หน่วยงานอื่นๆ



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

ล า
ดับ

ที่ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน

แบบ ผ.01 

20 ขุดลอกคลองโกรกเป้ง เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการท้า หมู่ที่ 3 บ้านหนองทองล่ิม 142,000 142,000 142,000 142,000 ร้อยละ/จ้านวน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้้าไว้ใช้ กองช่าง

เกษตรกรรม ประชาชนมีน้้าใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภค อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น หน่วยงานอื่นๆ

21 ขุดลอกสระกลางบ้าน (บ้านหนองโบสถ์ เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการท้า หมู่ที่ 13 บ้านหนองโบสถ์ 477,000 477,000 477,000 477,000 ร้อยละ/จ้านวน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้้าไว้ใช้ กองช่าง

พัฒนา) ม.13 เกษตรกรรม พัฒนา ประชาชนมีน้้าใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภค อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น หน่วยงานอื่นๆ

22 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

ต้าบลหนองโบสถ์ ไว้ใช้อุปโภคบริโภค อบต.หนองโบสถ์ ประชาชนมีน้้าใช้ ในการอุปโภคบริโภค อบต./อบจ.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

ล า
ดับ

ที่ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน

แบบ ผ.01 

23 ปรับปรุงสถานีสูบน้้าด้วยพลังงาน เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้้าด้วย  -หมู่ที่ 6 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าในการซ่อมบ้ารุง  -หมู่ที่ 8 ประชาชนมีน้้าใช้ ในการอุปโภค-บริโภค อบต.

ในการเกษตรเพิ่มขึ้น

24 จัดซ้ือถังเก็บน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อกักเก็บน้้าในฤดูฝน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ/จ้านวน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

ภายในต้าบลหนองโบสถ์ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า อบต.หนองโบสถ์ ประชาชนมีน้้าใช้ ในการอุปโภค-บริโภค อบต.

ในฤดูแล้ง ในการเกษตรเพิ่มขึ้น

25 ปรับปรุงบ่อดักตะกอน(หนองทองล่ิม) เพื่อบ้าบัดน้้าเสียในชุมชน จ้านวน 1 จุด 100,000 0 0 0 ร้อยละ/จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้าใช้ที่ กองช่าง

หมู่ที่ 4 ท้าให้น้้ามีคุณภาพดีขึ้น มีน้้าที่สะอาด สะอาดและเพียงพอ อบต.

และเพียงพอ



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

ล า
ดับ

ที่ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน

แบบ ผ.01 

10,845,000 10,545,000 10,245,000 9,945,000


