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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล

ต ำบลหนองบอน  ตั้งอยู่ภำคตะวันออกของประเทศไทยอยู่ทำงทิศเหนือของอ ำเภอเมืองสระแก้วมี 
ลักษณะเป็นที่รำบ  ส่วนใหญ่เป็นเขตป่ำสงวนเสื่อมโทรม มีล ำคลองพระปรงไหลผ่ำนเหมำะส ำหรับที่จะท ำ
กำรเกษตรเนื่องจำกมีน้ ำใช้ เพียงพอตลอดปี โดยอำณำเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ มีอำณำเขตติดต่อกับ ต ำบลท่ำแยก  อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ทิศใต ้  มีอำณำเขตติดต่อกับ เทศบำลเมืองสระแก้ว อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันออก มีอำณำเขตติดต่อกับ ต ำบลโนนหมำกเค็ง อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว  
ทิศตะวันตก มีอำณำเขตติดต่อกับ ต ำบลโคกปี่ฆ้อง  อ ำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
     ในเขตต ำบลหนองบอนมีสภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บำงแห่งมีสภำพเป็นดินทรำย 

ในบำงพ้ืนที่มีสระน้ ำสำธำรณะขนำดใหญ่และฝำยกักเก็บน้ ำ ซึ่งสำมำรถใช้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวได้

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
     มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว 

          1.4 ลักษณะของดิน 
      ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทรำย เหมำะแก่กำรปลูกพืชไร่ พืชสวน ได้แก่ มันส ำปะหลัง 

อ้อย ยำงพำรำ ยูคำลิปตัส 

2.ด้านการเมืองการปกครอง
          2.1 เขตการปกครอง 

ต ำบลหนองบอนประกอบด้วยจ ำนวนหมู่บ้ำน 12 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย 
หมู่ที่  1  บ้ำนหน้ำสถำนี มีเนื้อที่  0.390  ตำรำงกิโลเมตรหรือ 243.75 ไร่ 
หมู่ที่  2  บ้ำนสวน มีเนื้อที่  3.500  ตำรำงกิโลเมตรหรือ 2,187.50 ไร่ 
หมู่ที่  3  บ้ำนโคกมะตูม มีเนื้อที่  5.926  ตำรำงกิโลเมตรหรือ 3,703.75 ไร่ 
หมู่ที่  4  บ้ำนท่ำแยก มีเนื้อที่  12.536 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 7,835  ไร่ 
หมู่ที่  5  บ้ำนแก่งไทร มีเนื้อที่  14.511 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 9,069.375 ไร่ 
หมู่ที่  6  บ้ำนคลองบุหรี่เหนือ มีเนื้อที่  9.534  ตำรำงกิโลเมตรหรือ 5,958.75 ไร่ 
หมู่ที่  7  บ้ำนคลองบุหรี่ใต้ มีเนื้อที่  14.066 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 8,791.25 ไร่ 
หมู่ที่  8  บ้ำนหนองบอน  มีเนื้อที่  3.400   ตำรำงกิโลเมตรหรือ 2,125  ไร่ 
หมู่ที่  9  บ้ำนเนินแสนสุข  มีเนื้อที่  5.773   ตำรำงกิโลเมตรหรือ 3,608.125 ไร่ 
หมู่ที่  10  บ้ำนท่ำมะตูม   มีเนื้อที่  10.002 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 6,251.25 ไร่ 
หมู่ที่  11  บ้ำนคลองหินเทิน มีเนื้อที่  7.930   ตำรำงกิโลเมตรหรือ 4,956.25 ไร่ 
หมู่ที่  12  บ้ำนหัวกุญแจใต้ มีเนื้อที่  0.751   ตำรำงกิโลเมตรหรือ 469.375 ไร่ 
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ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้าง
ความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้าง
ความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 ได้น้อมน าหลัก 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 – 11 โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ครั้งนี้  ส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ซึงเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมั้งร่วมจัดท ารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและส ังคมแห ่งชาติ ฉบ ับที ่ 12  พ.ศ .2560 – 2564  ได ้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
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6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

(3) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม 

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก 
ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน



10 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 

 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางตอนกลาง  

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วยสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา  
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ควรเน้นการสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น การป้องกันการขยายตัวของพื้นที่
ชุมชนและอุตสาหกรรมเพ่ือไม่ให้บุกรุกพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยของสินค้าเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ได้ก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ Gateway to the World 
“ประตูสู่การค้าโลก” โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญ 3 ด้าน ดังนี้ คือ 

1. ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออกของไทยสู่อินโดจีน 
และตลาดโลก 

1.1 การพัฒนาโครงข่าย Logistics ปรับปรุงทางหลวงและเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ 
1.2 พัฒนาจุดผ่อนปรนเพ่ือรองรับการยกระดับจุดผ่านแดนถาวร 
1.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพ่ือการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
1.4 นครนายก Smart Country Silicon Valley 
1.5 ศูนย์ทดสอบยายนต์ 

2. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้มีมาตรฐาน 
2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล 
     3.1 การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน 
     3.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกร 
     3.3 เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย   

 

 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ 

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
   

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออก 
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ของอินโดจีน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  เป้าประสงค์ 
  เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนที่พร้อมด้วยระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรศักยภาพสูงและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
เชื่อมต่อกันภายในกลุ่มจังหวัดและไปสู่อินโดจีน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการเป็นฐานการผลิต  
ขนส่ง และจัดจ าหน่ายของอินโดจีน 

กลยุทธ์ที่ 3 วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือรองรับการ 
เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอินโดจีน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุนและการขนส่งที่มี 
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน โดย 
ค านึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยว และมีระบบขนส่ง 

ที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว 
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราว (Story) และมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

และวัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือเชื่อมโยงแหล่ง 
ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าเรื่องราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ 

การตลาดและการประชาสัมพันธ์ และบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร เพ่ือให้สินค้า 
เกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
  เป้าประสงค์ 

1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมขึ้น สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน 

2. เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ืออ านาจทางการตลาด 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรอย่างครบถ้วน 
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 3 เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัด 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
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กลยุทธ์ที่ 4 มุ่งพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือ 
ต่อการลงทุน เพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ 

1. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและศักยภาพที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แรงงาน ฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 

2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการขยายตัวของ 
ภาคอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 การก าหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมและวางแผนการลงทุน 

ในอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนา 

เครือข่ายระบบ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 

“เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรม 
โบราณเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้ 

สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา 

กลยุทธ์ที่ 3 มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานท า และมีสวัสดิการทันเวลา  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ 
และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 7 ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าร ิ

กลยุทธ์ที่ 9  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน 
 



13 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้ 
คุณภาพมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน ตลอดจนฟ้ืนฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดม 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

ในการปรับปรุงคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอด 

ความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์การจัดหาพันธุ์พืช
และสัตว์ที่ด ี

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว์และประมงท่ีปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่  
และเกษตรผสมผสาน 

กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้ 
มาตรฐานปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้าง 
เครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 5 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ 

ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน  
พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้าในการเปน็เขต 
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง
และประเทศเพ่ือนบ้าน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ 
นักลงทุนมาด าเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
 

กลยุทธ์ที่ 3 อ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง  
การสร้างคลังสินค้า และการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยด าเนินการให้ได้มาตรฐานเปน็สากล มปีระสิทธิภาพ 

ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ของบุคลากรให้ตรงตามตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 5 เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพการอยู่อาศัย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงานสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS) 

กลยุทธ์ที่ 7 เตรียมการรองรับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้ 
เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตส านึก รู้ตระหนักในด้านความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ 

ทันทีและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสระแก้ว 

วิสัยทัศน์ 
“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 
 

พันธกิจ 
1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ 

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

2. พัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนด้านการสาธารณสุข การจัดให้มีระบบการรักษาความเรียบร้อย
ในจังหวัด 

3. พัฒนาแหล่งน้ า ระบบชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิต
สินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน 

5. พัฒนา ฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

6. พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือให้มีความสะดวก ปลอดภัย
ยิ่งขึน้ สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 

7. พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่าย

ด้านโลจิสติกส์ 
2) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม 
3) ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) สนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4) การจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อยในจังหวัดและการจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยังยืน มีรายได้มั่นคง 
2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3) ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1) จัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว สนาม

กีฬา สถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ 
2) ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวกและเพียงพอ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้

ทันสมัย 
2) ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาบุคลากรการศึกษา ขยายโอกาสทาง

การศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ 
3) ส่งเสริมท านุบ ารุง ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ที่เป็น

เอกลักษณ์ของจังหวัด 
4) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอแก่

เด็กและเยาวชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่ง

พลังงานทดแทน 
2) ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ การเกษตรปลอด

สารพิษ เกษตรทฤษฏีใหม่ 
3) ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ/แหล่งน้ าชลประทาน ให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 
2) การก าจัดขยะรวม และบ าบัดน้ าเสียของจังหวัด 
3) ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปา่ อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 
1) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2) พัฒนา ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็น

ศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 
3) พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะอาด สะดวก 

ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 
4) สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ เพ่ือการขนส่งและกระจายสินค้าสะดวก รวดเร็ว 
5) สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 

 

2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 

“หนองบอนน่าอยู่ เฟ่ืองฟูการเกษตร เขตท่องเที่ยวธรรมชาติ” 
          2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
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          2.3 เป้าประสงค์ 
 ต าบลหนองบอน มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดี และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
ต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
5. เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
6. เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
 

          2.4 ตัวชี วัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับ

งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
3. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือ

รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจัดหาในเรื่อง
ของน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ 
- เพ่ือก่อสร้างซ่อมแซม บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และ
ทางระบายน้ า การวางผังเมืองในในท้องถิ่น และผังเมือง
รวมของจังหวัด พร้อมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บอน ให้มีความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างมี
มาตรฐาน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ี อีกทั้งยังสามารถสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆด้วย 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมภาคประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเศรษฐกิจตามที่
รัฐบาลส่งเสริม 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่ให้กับประชาชนได้
เข้าถึงการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวิถีของแต่ละชุมชน เพื่อพัฒนาสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง  พร้อม
บ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป รวมไปถึงการ
ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน 
ประชาชน และผู้ด้อยโอกาส 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม - เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

สืบไป และส่งเสริมการปลูกป่าไม้ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดน
การเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดความหวงแหนป่าไม่ที่มีอยู่ไว้ให้
ลูกหลานสืบต่อไป 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร - เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตรให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ท าการเกษตร เพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและจัดท าในเร่ืองของ
น้ า เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรในต าบล 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบริหารจัดการ 

- เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด
เชื้อ HIV ให้เข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพที่ดี การจัด
สวัสดิการชุมชนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ พร้อมทั้งให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ด้วยกันอย่างสงบภายใต้การมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

 
2.6 กลยุทธ์ 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลหนองบอน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวาง
บทบาทการพัฒนาต าบลหนองบอนในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบอน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไชปัญหาความเดือดร้อน 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
การพัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิต ความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ 
รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนจึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ครอบคลุม
กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มุ่งพัฒนา 6ด้าน 

ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบริหารจัดการ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื นที่ (Man) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. ประชากรมีประมาณเจ็ดพันกว่าคนถือเป็นจ านวนที่
เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปท าให้สามารถให้บริการ
สาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
2. บุคลากรมีความรักถิ่น ไม่ต้องย้ายที่อยู่  
3. การเดินทางสะดวก สามารถท างานเกินเวลาได้ 
4. อยู่ในวัยท างาน สามารถรับรู้และปรับตัวได้รวดเร็ว 
5. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี  
 

1. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลมีจ านวนน้อยส่งผลให้
การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
2. ขาดบุคลากรที่มีรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
3. เจ้าหน้าที่บางรายมีความตระหนักในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
 
 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ประชาชนมีความร่วมมือพัฒนาองค์กรดี 
2. บุคลากรมีความคุ้นเคยกันทั้งหมด 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ปริญญาโท
เพ่ิมข้ึน 

1. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2. กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
4. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้
ปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 

 
2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ

บริหารงานด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด้าน
ต่างๆ 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
2. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 
3. พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตร 
4. การคมนาคมขนส่งสะดวก 

1. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2. เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง 
3. ราคาผลผลิตทางการตกต่ า แต่ต้นทุนการผลิตสูง 
4. การใช้สารเคมีในการเกษตร 
5. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างท า 
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3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. มีรถดับเพลิง ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา สามารถ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
รวดเร็ว ทันเวลา 
2. มีรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ส าหรับจัดเก็บขยะ  
เพ่ือให้บริการประชาชน 
 

1. ที่ท างานคับแคบ ไม่มีที่จอดรถพนักงานและผู้มา
ติดต่อราชการ 
2. รถดับเพลิงบรรทุกน้ าได้ปริมาณน้อย เนื่องจาก
เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีราคา
แพงจาก อปท.ข้างเคียง เช่น  รถกระเช้าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มช ารุดและล้าสมัย 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การมีรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ท าให้สามารถ
บริหารจัดการเรื่องขยะได้สะดวก สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ท าการให้ทัดเทียมกับ อปท.
อ่ืนๆได้อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 

 
4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 

1. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจ านวนมาก และมี
การปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ท าให้การปฏิบัติงานยุ่งยาก
ขึ้น 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร และมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

1. ประชาชนขาดความเข้าใจในการท างานของภาค
ราชการ และยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพื นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. มีโครงข่ายการคมนาคมที่สะดวก สามารถติดต่อได้
ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 
2. สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดี เนื่องจากยังไม่มี
อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่ 
3. พ้ืนที่ต าบลมีล าคลองหลายสาย ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ 
 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอย่างล่าช้า 
เพราะมีงบประมาณจ ากัดในการน าไปพัฒนา 
2. พื้นที่ต าบลมีขนาดกว้าง ท าให้ใช้งบประมาณมาก
ในการก่อสร้างถนนคมนาคม 
3. ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ประชาชนส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
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โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. พ.ร.บ. การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้ อบต. มีรายได้
เพ่ิมข้ึนในการไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้าน
อ่ืนๆ 
2. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

1. เนื่องจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้สภาพภูมิประเทศ
เปลี่ยนแปลง ประสบปัญหาภัยธรรมชาติที่รุนแรง 
ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหาย  
-ปัญหาฝนตกหนัก น้ าท่วม ถนนถูกตัดขาด ส่งผลให้
การคมนาคมล าบาก 
-ลมพายุรุนแรง ส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้ม ไฟดับ 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.ท าเลที่ตั้งของต าบลมีแหล่งน้ าไหลผ่าน 
2. มลพิษทางอากาศมีน้อย เนื่องจากไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบล 

1. การท าอย่างไรเพื่อให้ราษฎรที่อยู่เขตรับผิดชอบมี
ความเป็นอยู่ดี สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ตามหลักทฤษฎี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีความรักและหวง
แหนถิ่นฐานของตนเอง 
2. วางนโยบายไม่รับถ่ายโอนภารกิจที่ไม่พร้อมจะ
ด าเนินการ 

 
6. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
2. องค์กรมีความพร้อมในการด าเนินงานด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ให้ความส าคัญ 
2. ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้เรียนฟรี 12 ปี 
 

1.บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
2. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
การสอน และวัสดุทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
4. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาของ
เยาวชน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต้าบล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต้าบล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย

มี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับ
คู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 
เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนต้องให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่กระชับมากขึ้น
เนื่องจากการเป็น AEC ท าให้เศรษฐกิจของอาเซียนมีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ในด้านหนึ่งคือ
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเดียวกัน แต่ขณะเดียวกันสมาชิกอาเซียนก็จะต้องแข่งขันกันเองเพ่ือดึงดูด
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ดังนั้น การบรรเทาความขัดแย้งใน 2 ส่วนนี้จะต้องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับประเทศไทย ต้องแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศในอาเซียน การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันจึงเป็นสิ่งส าคัญ จากการส ารวจของ International Management Development (IMD) ใน
ปี 2547 พบว่าอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่อันดับที่ 29 จากท้ังหมด 60 ประเทศ ซึ่งเป็น
อันดับที่ดีขึ้นเป็นล าดับตั้งแต่ปี 2544 อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับประเทศในอาเซียน ไทยยังอยู่ในอันดับที่ต่ ากว่า 
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สิงคโปร์และมาเลเซีย โดย IMD เห็นว่าไทยควรพัฒนาด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ เช่น กฎหมายที่ส่งเสริม
การแข่งขัน การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอนจึงตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมี
ความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวได้ โดยได้รับผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)ให้น้อยที่สุด 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 การศึกษาคือการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและสังคมแก่มนุษย์เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้มีชีวิตที่ดี

งาม สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเกื้อกูลแก่สังคมการศึกษาจึงถือเป็นรากฐานส าคัญของการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ในสังคม เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน รวมทั้งด้านการศึกษาและภาษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน
จึงได้จัดกิจกรรมสอนเสริมทักษะทางด้านภาษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบและการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้แก่ การสอนภาษากัมพูชา และ
ภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาเหมาะสมตามวัย เช่น การนับเลข การกล่าวค าทักทาย เป็นต้น นอกจากนี้ก็ได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่เหมาะสมตามวัยของเด็กเล็ก เพ่ือให้เด็กมีความรู้ความเข้าและ
สามารถปรับตัวได้กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด 

จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
ปัจจุบันการประกอบอาชีพทางการเกษตร เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

อาทิ ใช้ยาฆ่าแมลง ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทางการเกษตร ใช้ปุ๋ยเคมี เป็นต้นเนื่องจากมีความสะดวกและท าให้
ผลิตภาพทางการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือให้มีปริมาณของผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง
แนวโน้มของการใช้สารเคมีในการเกษตรมีสูงขึ้นทกๆปี จึงส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ปัญหาการตกค้างของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมซึ่งสาเหตุเกิดจากการ
แพร่กระจายของสารเคมีในระหว่างการฉีดพ่น เนื่องจากสารเคมีส่วนใหญ่จะกระจายจากบริเวณของพืชที่
ต้องการฉีดพ่นลงสู่พ้ืนและบางส่วนระเหยอยู่ในอากาศท าให้มีการสะสมอยู่ในพ้ืนดินและแหล่งน้ า ซึ่งเป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ในธรรมชาติในที่สุดจะส่งผลให้เกิดการสะสมของสารเคมีในห่วงโซ่อาหารและท า
ให้สิ่งมีชีวิตในระบบห่วงโซ่อาหารทุกระดับได้รับผลกระทบ นอกจากสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชจะตกค้างใน
สิ่งแวดล้อมแล้ว ปุ๋ยเคมียังสร้างปัญหามลพิษให้กับแหล่งน้ าธรรมชาติและความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ เนื่องจาก
ปุ๋ยเคมีส่วนเกินจากพ้ืนที่เกษตรถูกชะล้างและไหลลงสู่แหล่งน้ า โดยเฉพาะการท าเกษตรแบบเข้มข้นการใช้
ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเกินความต้องการของพืชยังส่งผลให้น้ าใต้ดินมีการปนเปื้อนไนเตรท ซึ่งสร้างความเสี่ยง
ต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้วย 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นปัญหาการแบ่ง
ชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี 
พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมาก
จากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมายเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บอนต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและ
วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทย
มากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการ
หลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน เมื่อมีการหลั่งไหลของแรงงานเข้ามาในพ้ืนที่ 
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น ปัญหาโรคติดต่อต่างๆเช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนก
และโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว ซ่ึงมีความเสี่ยง
ต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 

          2.2 การเลือกตั้ง 
     กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ ำนวน 12 หมู่บ้ำน หำกมีกำรเลือกตั้ง
ในครั้งหน้ำจะมี ผู้บริหำรท้องถิ่น (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 1 คน รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 2 คน และจะมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่บ้ำนละ 1 คน 12 หมู่บ้ำน        รวม
เป็น 12 คน 

3.ประชากร 
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

      ประชำกรทั้ งสิ้ น   จ ำนวน  7,487 คน  แยกเป็นชำย 3,743 คน หญิ ง  3,744 คน                               
มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย 85.08 คนต่อตำรำงกิโลเมตร ส ำหรับหมู่บ้ำนที่มีประชำกรมำกที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 4     
บ้ำนท่ำแยก มีจ ำนวน 949 คน และหมู่บ้ำนที่มีจ ำนวนประชำกรน้อยที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้ำนโคกมะตูม                     
มีจ ำนวน 309 คน (ข้อมูลจำกรำยงำนสถิตจ ำนวนประชำกรและบ้ำน ประจ ำปี พ.ศ.2561 กระทรวงมหำดไทย ) 

 

หมู่ที่ หมู่บ้ำน 
ประชำกร 

รวม (คน) หลังคำเรือน 
ชำย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้ำนหน้ำสถำนี 316 314 630 264 
2 บ้ำนสวน 193 203 396 151 
3 บ้ำนโคกมะตูม 167 142 309 106 
4 บ้ำนท่ำแยก 471 478 949 339 
5 บ้ำนแก่งไทร 312 327 639 229 
6 บ้ำนคลองบุหรี่เหนือ 425 391 816 249 
7 บ้ำนคลองบุหรี่ใต้ 304 324 628 195 
8 บ้ำนหนองบอน 444 437 881 315 
9 บ้ำนเนินแสนสุข 383 385 768 271 

10 บ้ำนท่ำมะตูม 270 298 568 174 
11 บ้ำนคลองหินเทิน 198 198 396 105 
12 บ้ำนหัวกุญแจใต้ 260 247 507 177 

 รวม 3,743 3,744 7,487 2,575 
 
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชำกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท ำงำน 25 – 55 ปี 
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4.สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา   4 แห่ง ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้ำนหน้ำสถำนี จ ำนวนนักเรียนประมำณ 136 คน 
2. โรงเรียนบ้ำนโคกมะตูม จ ำนวนนักเรียนประมำณ  89 คน 
2. โรงเรียนบ้ำนท่ำแยก  จ ำนวนนักเรียนประมำณ 126 คน 
3. บ้ำนคลองบุหรี่ จ ำนวนนักเรียนประมำณ  72 คน 
(อนุบำล-ประถมศึกษำปีที่ 6) 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  1 แห่ง ได้แก่ 
          1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหน้ำสถำนี จ ำนวนนักเรียนประมำณ 27 คน 
 

ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.ต าบลหนองบอน)  1  แห่ง 
 

 4.2 สาธารณสุข 
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 

1.1  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเนินแสนสุข 
1.2  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองบุหรี่ 

2. ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน จ ำนวน 12 แห่ง 
 

 4.3 อาชญากรรม 
       - 
 4.3 ยาเสพติด 
       เนื่องจำกยังคงมีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดให้โทษภำยในต ำบล  จึงมีกำรเฝ้ำระวังและ
ปรำบปรำมอย่ำงเข้มงวด ต่อเนื่อง และส่งเสริมสนับสนุนโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดที่จะแพร่ระบำดแก่ เด็ก เยำวชน และประชำชน 
 

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
-  
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 
 

หมู่ที ่

จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส(์สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็(สาย) ถนนลูกรัง(สาย) 

1 6 - 4 2 
2 7 - 3 4 
3 5 - 2 3 
4 17 2 5 10 
5 8 2 2 4 
6 11 2 1 8 
7 13 1 3 9 
8 9 - 5 4 
9 11 2 5 4 

10 5 - 2 3 
11 2 - 1 1 
12 7 2 3 2 
รวม 101 11 36 54 

 
          5.2 การไฟฟ้า 

     มีระบบไฟฟ้ำครบทุกหมู่บ้ำน  จ ำนวน  2,575 ครัวเรือน    
 

          5.3 การประปา 
     มีระบบประปำหมู่บ้ำน จ ำนวน 8 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 และ 11 
ยกเว้น หมู่ที่ 1, 8, 9 และ 12 ใช้ระบบประปำส่วนภูมิภำค 
 

          5.4 โทรศัพท์ 
     ปัจจุบันทุกหมู่บ้ำน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 

     รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรมได้แก่ท ำนำ ไร่มันส ำปะหลัง 
ปลูกอ้อย ปลูกยำงพำรำ ปลูกยูคำลิปตัส เป็นต้น ที่เหลือประกอบอำชีพส่วนตัวและรับจ้ำง 

 

          6.2 การประมง 
 - 
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
     ต ำบลหนองบอนอ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีกำรปศุสัตว์ส่วนใหญ่ คือ กำรเลี้ยงสุกร และ

เลี้ยงไก ่
 

          6.4 การบริการ 
มีร้ำนบริกำรท ำผม/ ตัดผม/ เสริมสวยในพ้ืนที ่ จ ำนวน 7 แห่ง 
มีโรงแรมในพ้ืนที่     จ ำนวน - แห่ง     
มีรีสอร์ท ในพ้ืนที่      จ ำนวน 2 แห่ง    
มีโรงสีข้ำวขนำดเล็กในพ้ืนที่    จ ำนวน 6 แห่ง 
มีห้องเช่ำ/ บ้ำนเช่ำ    จ ำนวน 9 แห่ง  
 

          6.5 การท่องเที่ยว 
- สะพำนแขวนฝำยน้ ำล้นบ้ำนท่ำมะตูม 
- สถำนที่บ ำเพ็ญเพียรรู้แจ้งจิตเดิมแท้ (เกพลิตำโพธิวิหำร) 
 

          6.6 อุตสาหกรรม 
     ต ำบลหนองบอน อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไม่มีอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

      - 
 

          6.8 แรงงาน 
     รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรมได้แก่ท ำนำ ไร่มันส ำปะหลัง 

ปลูกอ้อย ปลูกยำงพำรำ ปลูกยูคำลิปตัส เป็นต้น ที่เหลือประกอบอำชีพส่วนตัวและรับจ้ำง 
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7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชำชนส่วนใหญ่ในต ำบลหนองบอน นับถือศำสนำพุทธ 
โดยมีข้อมูลศำสนสถำน ดังนี้ 

วัด   มีจ ำนวน 7 แห่ง ได้แก่     
1. วัดเจริญสุข (บ้ำนหนองบอน) 
2. วัดท่ำมะตูม  
3. วัดท่ำแยก 
4. วัดเนินเขำดิน    
5. วัดคลองไทร 
6. วัดคลองบุหรี่เหนือ 
7. วัดคลองบุหรี่ใต้ 
  

ส านักสงฆ์ / ที่พักสงฆ์  3 แห่ง ได้แก่ 
1. ส ำนักสงฆเ์กพลิตำโพธิวิหำร  
2. ส ำนักสงฆ์จรูญชำติ 
3. ที่พักสงฆ์แน่นดีสันติธรรม 

 

         7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ช่วงเดือนเมษำยน ประเพณีสงกรำนต์  

- งำนแห่พระและสรงน้ ำผู้สูงอำยุทุกหมู่บ้ำน จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน 
- งำนแห่เจ้ำพ่อห้วยใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชำวต ำบลหนองบอนให้ควำมเคำรพนับถือ  
ช่วงเดือนพฤศจิกำยน ประเพณีวันลอยกระทง ทุกหมู่บ้ำน จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
      - 

 ภำษำถ่ิน คือ ส่วนใหญ่ใช้ภำษำถ่ินอีสำนและภำษำกลำง 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

      - 
 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          8.1 น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 ล ำห้วย , ล ำน้ ำ  12  สำย 
 บึง ,  หนองน้ ำ  4  แห่ง 
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แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
อ่ำงเก็บน้ ำ 3 แห่ง 
ฝำย 10 แห่ง 
สระน้ ำ 12 แห่ง 
บ่อน้ ำตื้น 7 แห่ง 
บ่อโยก 22 แห่ง 
บ่อบำดำล 14 แห่ง 
ระบบประปำหมูบ้ำน  
-ระบบประปำบำดำล 14 แห่ง 
-ระบบประปำผิวดิน 3 แห่ง 
-ระบบประปำภูมิภำค 4 แห่ง 

          8.2 ป่าไม้ 
      ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่ำสงวนเสื่อมโทรม 

          8.3 ภูเขา 
  ในพ้ืนที่ต ำบลหนองบอนเป็นพื้นที่รำบ ไม่มีภูเขำ 

          8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ในพ้ืนที่ต ำบลหนองบอนมีแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญ ได้แก่ คลองพระปรง ซึ่งเป็นแหล่งน้ ำที่มีควำม

อุดมสมบูรณ์ ท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่มีแหล่งน้ ำไว้ใช้ส ำหรับอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ
ในช่วงฤดูแล้งรวมทั้งมีควำมสมดุลของระบบนิเวศ เนื่องจำกเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์หลำยชนิด ทั้งสั ตว์น้ ำ 
สัตว์บก และสัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก ป่ำชุมชนบ้ำนท่ำแยก หมู่ที่ 4 

9. อื่นๆ

    - 
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ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้าง
ความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้าง
ความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 ได้น้อมน าหลัก 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 – 11 โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ครั้งนี้  ส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ซึงเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมั้งร่วมจัดท ารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและส ังคมแห ่งชาติ ฉบ ับที ่ 12  พ.ศ .2560 – 2564  ได ้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
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 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (3) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม 
 

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก 
ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางตอนกลาง  

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วยสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา  
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ควรเน้นการสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น การป้องกันการขยายตัวของพื้นที่
ชุมชนและอุตสาหกรรมเพ่ือไม่ให้บุกรุกพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยของสินค้าเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ได้ก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ Gateway to the World 
“ประตูสู่การค้าโลก” โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญ 3 ด้าน ดังนี้ คือ 

1. ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออกของไทยสู่อินโดจีน 
และตลาดโลก 

1.1 การพัฒนาโครงข่าย Logistics ปรับปรุงทางหลวงและเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ 
1.2 พัฒนาจุดผ่อนปรนเพ่ือรองรับการยกระดับจุดผ่านแดนถาวร 
1.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพ่ือการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
1.4 นครนายก Smart Country Silicon Valley 
1.5 ศูนย์ทดสอบยายนต์ 

2. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้มีมาตรฐาน 
2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล 
     3.1 การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน 
     3.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกร 
     3.3 เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย   

 

 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ 

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
   

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออก 



11 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 

 

ของอินโดจีน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  เป้าประสงค์ 
  เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนที่พร้อมด้วยระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรศักยภาพสูงและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
เชื่อมต่อกันภายในกลุ่มจังหวัดและไปสู่อินโดจีน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการเป็นฐานการผลิต  
ขนส่ง และจัดจ าหน่ายของอินโดจีน 

กลยุทธ์ที่ 3 วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือรองรับการ 
เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอินโดจีน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุนและการขนส่งที่มี 
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน โดย 
ค านึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยว และมีระบบขนส่ง 

ที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว 
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราว (Story) และมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

และวัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือเชื่อมโยงแหล่ง 
ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าเรื่องราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ 

การตลาดและการประชาสัมพันธ์ และบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร เพ่ือให้สินค้า 
เกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
  เป้าประสงค์ 

1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมขึ้น สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน 

2. เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ืออ านาจทางการตลาด 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรอย่างครบถ้วน 
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 3 เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัด 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
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กลยุทธ์ที่ 4 มุ่งพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือ 
ต่อการลงทุน เพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ 

1. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและศักยภาพที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แรงงาน ฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 

2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการขยายตัวของ 
ภาคอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 การก าหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมและวางแผนการลงทุน 

ในอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนา 

เครือข่ายระบบ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 

“เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรม 
โบราณเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้ 

สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา 

กลยุทธ์ที่ 3 มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานท า และมีสวัสดิการทันเวลา  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ 
และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 7 ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าร ิ

กลยุทธ์ที่ 9  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้ 
คุณภาพมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน ตลอดจนฟ้ืนฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดม 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

ในการปรับปรุงคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอด 

ความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์การจัดหาพันธุ์พืช
และสัตว์ที่ด ี

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว์และประมงท่ีปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่  
และเกษตรผสมผสาน 

กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้ 
มาตรฐานปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้าง 
เครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 5 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ 

ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน  
พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้าในการเปน็เขต 
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง
และประเทศเพ่ือนบ้าน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ 
นักลงทุนมาด าเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
 

กลยุทธ์ที่ 3 อ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง  
การสร้างคลังสินค้า และการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยด าเนินการให้ได้มาตรฐานเปน็สากล มปีระสิทธิภาพ 

ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ของบุคลากรให้ตรงตามตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 5 เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพการอยู่อาศัย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงานสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS) 

กลยุทธ์ที่ 7 เตรียมการรองรับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้ 
เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตส านึก รู้ตระหนักในด้านความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ 

ทันทีและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสระแก้ว 

วิสัยทัศน์ 
“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 
 

พันธกิจ 
1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ 

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

2. พัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนด้านการสาธารณสุข การจัดให้มีระบบการรักษาความเรียบร้อย
ในจังหวัด 

3. พัฒนาแหล่งน้ า ระบบชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิต
สินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน 

5. พัฒนา ฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

6. พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือให้มีความสะดวก ปลอดภัย
ยิ่งขึน้ สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 

7. พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่าย

ด้านโลจิสติกส์ 
2) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม 
3) ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) สนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4) การจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อยในจังหวัดและการจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยังยืน มีรายได้มั่นคง 
2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3) ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1) จัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว สนาม

กีฬา สถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ 
2) ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวกและเพียงพอ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้

ทันสมัย 
2) ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาบุคลากรการศึกษา ขยายโอกาสทาง

การศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ 
3) ส่งเสริมท านุบ ารุง ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ที่เป็น

เอกลักษณ์ของจังหวัด 
4) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอแก่

เด็กและเยาวชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่ง

พลังงานทดแทน 
2) ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ การเกษตรปลอด

สารพิษ เกษตรทฤษฏีใหม่ 
3) ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ/แหล่งน้ าชลประทาน ให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 
2) การก าจัดขยะรวม และบ าบัดน้ าเสียของจังหวัด 
3) ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปา่ อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 
1) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2) พัฒนา ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็น

ศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 
3) พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะอาด สะดวก 

ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 
4) สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ เพ่ือการขนส่งและกระจายสินค้าสะดวก รวดเร็ว 
5) สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 

 

2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 

“หนองบอนน่าอยู่ เฟ่ืองฟูการเกษตร เขตท่องเที่ยวธรรมชาติ” 
          2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
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          2.3 เป้าประสงค์ 
 ต าบลหนองบอน มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดี และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
ต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
5. เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
6. เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
 

          2.4 ตัวชี วัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับ

งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
3. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือ

รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจัดหาในเรื่อง
ของน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ 
- เพ่ือก่อสร้างซ่อมแซม บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และ
ทางระบายน้ า การวางผังเมืองในในท้องถิ่น และผังเมือง
รวมของจังหวัด พร้อมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บอน ให้มีความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างมี
มาตรฐาน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ี อีกทั้งยังสามารถสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆด้วย 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมภาคประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเศรษฐกิจตามที่
รัฐบาลส่งเสริม 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่ให้กับประชาชนได้
เข้าถึงการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวิถีของแต่ละชุมชน เพื่อพัฒนาสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง  พร้อม
บ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป รวมไปถึงการ
ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน 
ประชาชน และผู้ด้อยโอกาส 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม - เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

สืบไป และส่งเสริมการปลูกป่าไม้ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดน
การเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดความหวงแหนป่าไม่ที่มีอยู่ไว้ให้
ลูกหลานสืบต่อไป 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร - เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตรให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ท าการเกษตร เพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและจัดท าในเร่ืองของ
น้ า เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรในต าบล 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบริหารจัดการ 

- เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด
เชื้อ HIV ให้เข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพที่ดี การจัด
สวัสดิการชุมชนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ พร้อมทั้งให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ด้วยกันอย่างสงบภายใต้การมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

 
2.6 กลยุทธ์ 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลหนองบอน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวาง
บทบาทการพัฒนาต าบลหนองบอนในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบอน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไชปัญหาความเดือดร้อน 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
การพัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิต ความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ 
รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนจึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ครอบคลุม
กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มุ่งพัฒนา 6ด้าน 

ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบริหารจัดการ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื นที่ (Man) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. ประชากรมีประมาณเจ็ดพันกว่าคนถือเป็นจ านวนที่
เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปท าให้สามารถให้บริการ
สาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
2. บุคลากรมีความรักถิ่น ไม่ต้องย้ายที่อยู่  
3. การเดินทางสะดวก สามารถท างานเกินเวลาได้ 
4. อยู่ในวัยท างาน สามารถรับรู้และปรับตัวได้รวดเร็ว 
5. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี  
 

1. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลมีจ านวนน้อยส่งผลให้
การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
2. ขาดบุคลากรที่มีรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
3. เจ้าหน้าที่บางรายมีความตระหนักในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
 
 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ประชาชนมีความร่วมมือพัฒนาองค์กรดี 
2. บุคลากรมีความคุ้นเคยกันทั้งหมด 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ปริญญาโท
เพ่ิมข้ึน 

1. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2. กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
4. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้
ปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 

 
2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ

บริหารงานด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด้าน
ต่างๆ 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
2. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 
3. พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตร 
4. การคมนาคมขนส่งสะดวก 

1. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2. เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง 
3. ราคาผลผลิตทางการตกต่ า แต่ต้นทุนการผลิตสูง 
4. การใช้สารเคมีในการเกษตร 
5. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างท า 
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3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. มีรถดับเพลิง ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา สามารถ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
รวดเร็ว ทันเวลา 
2. มีรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ส าหรับจัดเก็บขยะ  
เพ่ือให้บริการประชาชน 
 

1. ที่ท างานคับแคบ ไม่มีที่จอดรถพนักงานและผู้มา
ติดต่อราชการ 
2. รถดับเพลิงบรรทุกน้ าได้ปริมาณน้อย เนื่องจาก
เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีราคา
แพงจาก อปท.ข้างเคียง เช่น  รถกระเช้าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มช ารุดและล้าสมัย 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การมีรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ท าให้สามารถ
บริหารจัดการเรื่องขยะได้สะดวก สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ท าการให้ทัดเทียมกับ อปท.
อ่ืนๆได้อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 

 
4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 

1. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจ านวนมาก และมี
การปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ท าให้การปฏิบัติงานยุ่งยาก
ขึ้น 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร และมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

1. ประชาชนขาดความเข้าใจในการท างานของภาค
ราชการ และยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพื นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. มีโครงข่ายการคมนาคมที่สะดวก สามารถติดต่อได้
ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 
2. สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดี เนื่องจากยังไม่มี
อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่ 
3. พ้ืนที่ต าบลมีล าคลองหลายสาย ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ 
 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอย่างล่าช้า 
เพราะมีงบประมาณจ ากัดในการน าไปพัฒนา 
2. พื้นที่ต าบลมีขนาดกว้าง ท าให้ใช้งบประมาณมาก
ในการก่อสร้างถนนคมนาคม 
3. ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ประชาชนส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
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โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. พ.ร.บ. การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้ อบต. มีรายได้
เพ่ิมข้ึนในการไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้าน
อ่ืนๆ 
2. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

1. เนื่องจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้สภาพภูมิประเทศ
เปลี่ยนแปลง ประสบปัญหาภัยธรรมชาติที่รุนแรง 
ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหาย  
-ปัญหาฝนตกหนัก น้ าท่วม ถนนถูกตัดขาด ส่งผลให้
การคมนาคมล าบาก 
-ลมพายุรุนแรง ส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้ม ไฟดับ 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.ท าเลที่ตั้งของต าบลมีแหล่งน้ าไหลผ่าน 
2. มลพิษทางอากาศมีน้อย เนื่องจากไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบล 

1. การท าอย่างไรเพื่อให้ราษฎรที่อยู่เขตรับผิดชอบมี
ความเป็นอยู่ดี สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ตามหลักทฤษฎี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีความรักและหวง
แหนถิ่นฐานของตนเอง 
2. วางนโยบายไม่รับถ่ายโอนภารกิจที่ไม่พร้อมจะ
ด าเนินการ 

 
6. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
2. องค์กรมีความพร้อมในการด าเนินงานด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ให้ความส าคัญ 
2. ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้เรียนฟรี 12 ปี 
 

1.บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
2. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
การสอน และวัสดุทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
4. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาของ
เยาวชน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต้าบล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต้าบล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย

มี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับ
คู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 
เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนต้องให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่กระชับมากขึ้น
เนื่องจากการเป็น AEC ท าให้เศรษฐกิจของอาเซียนมีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ในด้านหนึ่งคือ
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเดียวกัน แต่ขณะเดียวกันสมาชิกอาเซียนก็จะต้องแข่งขันกันเองเพ่ือดึงดูด
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ดังนั้น การบรรเทาความขัดแย้งใน 2 ส่วนนี้จะต้องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับประเทศไทย ต้องแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศในอาเซียน การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันจึงเป็นสิ่งส าคัญ จากการส ารวจของ International Management Development (IMD) ใน
ปี 2547 พบว่าอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่อันดับที่ 29 จากท้ังหมด 60 ประเทศ ซึ่งเป็น
อันดับที่ดีขึ้นเป็นล าดับตั้งแต่ปี 2544 อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับประเทศในอาเซียน ไทยยังอยู่ในอันดับที่ต่ ากว่า 
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สิงคโปร์และมาเลเซีย โดย IMD เห็นว่าไทยควรพัฒนาด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ เช่น กฎหมายที่ส่งเสริม
การแข่งขัน การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอนจึงตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมี
ความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวได้ โดยได้รับผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)ให้น้อยที่สุด 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 การศึกษาคือการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและสังคมแก่มนุษย์เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้มีชีวิตที่ดี

งาม สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเกื้อกูลแก่สังคมการศึกษาจึงถือเป็นรากฐานส าคัญของการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ในสังคม เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน รวมทั้งด้านการศึกษาและภาษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน
จึงได้จัดกิจกรรมสอนเสริมทักษะทางด้านภาษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบและการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้แก่ การสอนภาษากัมพูชา และ
ภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาเหมาะสมตามวัย เช่น การนับเลข การกล่าวค าทักทาย เป็นต้น นอกจากนี้ก็ได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่เหมาะสมตามวัยของเด็กเล็ก เพ่ือให้เด็กมีความรู้ความเข้าและ
สามารถปรับตัวได้กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด 

จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร
ปัจจุบันการประกอบอาชีพทางการเกษตร เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

อาทิ ใช้ยาฆ่าแมลง ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทางการเกษตร ใช้ปุ๋ยเคมี เป็นต้นเนื่องจากมีความสะดวกและท าให้
ผลิตภาพทางการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือให้มีปริมาณของผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง
แนวโน้มของการใช้สารเคมีในการเกษตรมีสูงขึ้นทกๆปี จึงส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ปัญหาการตกค้างของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมซึ่งสาเหตุเกิดจากการ
แพร่กระจายของสารเคมีในระหว่างการฉีดพ่น เนื่องจากสารเคมีส่วนใหญ่จะกระจายจากบริเวณของพืชที่
ต้องการฉีดพ่นลงสู่พ้ืนและบางส่วนระเหยอยู่ในอากาศท าให้มีการสะสมอยู่ในพ้ืนดินและแหล่งน้ า ซึ่งเป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ในธรรมชาติในที่สุดจะส่งผลให้เกิดการสะสมของสารเคมีในห่วงโซ่อาหารและท า
ให้สิ่งมีชีวิตในระบบห่วงโซ่อาหารทุกระดับได้รับผลกระทบ นอกจากสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชจะตกค้างใน
สิ่งแวดล้อมแล้ว ปุ๋ยเคมียังสร้างปัญหามลพิษให้กับแหล่งน้ าธรรมชาติและความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ เนื่องจาก
ปุ๋ยเคมีส่วนเกินจากพ้ืนที่เกษตรถูกชะล้างและไหลลงสู่แหล่งน้ า โดยเฉพาะการท าเกษตรแบบเข้มข้นการใช้
ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเกินความต้องการของพืชยังส่งผลให้น้ าใต้ดินมีการปนเปื้อนไนเตรท ซึ่งสร้างความเสี่ยง
ต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้วย 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นปัญหาการแบ่ง

ชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี 
พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมาก
จากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมายเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บอนต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและ
วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทย
มากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการ
หลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน เมื่อมีการหลั่งไหลของแรงงานเข้ามาในพ้ืนที่ 
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น ปัญหาโรคติดต่อต่างๆเช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนก
และโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว ซ่ึงมีความเสี่ยง
ต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.1 แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำร
โยธำ 
1.2  แผนงำนเคหะ
ชุมชน 

- - 204 124,700,000 204 124,700,000 204 124,700,000 60 48,800,000 672 422,900,000 

รวม - - 204 124,700,000 204 124,700,000 204 124,700,000 60 48,800,000 672 422,900,000 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

2.1 แผนงำน
กำรเกษตร 

2.2 แผนงำนสรำ้ง
ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- - - - - - 5 1,500,000 - - 5 1,500,000 

รวม - - - - - - 5 1,500,000 - - 5 1,500,000 

แบบ ผ. 01 
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3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี  

3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

3.2 แผนงำน
สำธำรณสุข 

3.3 แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

- - 20 6,465,000 49 8,882,000 52 9,996,500 17 2,332,000 138 27,675,500 

รวม - - 20 6,465,000 49 8,882,000 52 9,996,500 17 2,332,000 138 27,675,500 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงำนกำรเกษตร 
4.2 แผนงำนเคหะ
ชุมชน 
4.3 แผนงำน
สำธำรณสุข 

- - - - 19 2,750,000 19 2,750,000 - - 19 2,750,000 

รวม - - - - 19 2,750,000 19 2,750,000 - - 19 2,750,000 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

5.1 แผนงำนกำรเกษตร 

- - - - 12 7,300,000 12 7,300,000 - - 12 7,300,000 

รวม - - - - 12 7,300,000 12 7,300,000 - - 12 7,300,000 
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ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต สังคมและการ
บรหิารจดัการ 

6.1 แผนงำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 
6.2 แผนงำน
สำธำรณสุข 
6.3 แผนงำนสังคม
สงเครำะห์ 
6.4 แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 
6.5 แผนงำนกำร
ศำสนำ วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 
6.6 แผนำนงบกลำง 
 

- - 1 25,000 95 33,436,000 94 37,981,000 1 25,000 191 71,467,000 

รวม - - 1 25,000 95 33,436,000 94 37,981,000 1 25,000 191 71,467,000 

รวมท้ังสิ้น - - 225 131,190,000 379 177,068,000 386 184,227,500 78 7,237,000 1,068 499,722,500 

 
*หมายเหตุ 
                1. ยกเลิก แบบ ผ.07 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
                2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) น ามาลงใน แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสรมิการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   เพ่ือรองรับธรุกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคมนาคม 

1. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี 
1 โครงกำรซ่อมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำม
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน  หมู่ที่ 1 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

คกก.ตรวจรับงำน
จ้ำงตรวจรับงำน
โดยไม่มีปญัหำ
และข้อท้วงติง 
- อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1 เส้น 

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี 
2 โครงกำรก่อสร้ำงทำง

ระบำยน  ำภำยในหมู่บำ้น 
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำน  ำ
ท่วมขัง 

ก่อสร้ำงทำง
ระบำยน  ำภำยใน
หมู่บ้ำน  หมู่ 1 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

คกก.ตรวจรับงำน
จ้ำงตรวจรับงำน
โดยไม่มีปญัหำ
และข้อท้วงติง 

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

3 อุดหนุนกำรประปำส่วน
ภูมิภำคจังหวัดสระแก้ว 
โครงกำรขยำยเขต
ประปำ  หมู่ 1 

เพื่อให้ประชำชน
มีน  ำใช้ในกำรใน
กำรอุปโภค-
บริโภค 

ขยำยเขตประปำ 
หมู่ 1 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

คกก.ตรวจรับงำน
จ้ำงตรวจรับงำน
โดยไม่มีปญัหำ
และข้อท้วงติง 

ประชำชนมีน  ำ
ใช้ในกำรอุปโภค 
- บริโภค 

กองช่ำง 

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
ลำดยำง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้กำรสัญจร
ไป - มำ ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน 
ลำดยำง หมู่  1 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

อย่ำงน้อยจ ำนวน 
1 เส้น 

กำรสญัจรไป - 
มำ ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

5 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคจังหวัดสระแก้ว 
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
แรงต่ ำ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำง  
แก่ประชำชน
และอ ำนวย
ควำมสะดวก 
ให้ประชำชน 

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคขยำย 
เขตไฟฟ้ำ  หมู่ที่ 1 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

อย่ำงน้อยจ ำนวน 
1 เส้น 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 
และมีคณุภำพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี 
6 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร

อเนกประสงค์ (โดม)  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้สำธำรณะ
ประโยชน ์

ก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน ร้อยละ 
100  ของหมู่บ้ำน
ได้ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้
สำธำรณะ
ประโยชน ์

กองช่ำง 

7 โครงกำรขยำยเขตเสียง
ตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับรู้ข่ำวสำรที่
หมู่บ้ำนได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

ขยำยเขตเสียงตำม
สำยภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 1 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน ร้อยละ 
90 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ข่ำวสำรที่
หมู่บ้ำนได้แจ้ง
ข่ำว
ประชำสมัพันธ์ 

กองช่ำง 

8 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
รำยทำงแรงต่ ำ บรเิวณ
ซอยบ้ำนนำงอำรี อินชิต 

เพื่อให้แสงสว่ำงตำม
เส้นทำง  แก่
ประชำชนและ
อ ำนวยควำมสะดวก
ให้ประชำชน 

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคขยำย  
เขตไฟฟ้ำบรเิวณ
ซอยบ้ำนนำงอำรี 
อินชิต 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

อย่ำงน้อยจ ำนวน 
1 เส้น 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 
และมีคณุภำพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

กองช่ำง 

9 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
รำยทำงแรงต่ ำ บรเิวณ
ซอยบ้ำนนำยสนั่น 
บิณฑบำต 

เพื่อให้แสงสว่ำงตำม
เส้นทำง  แก่
ประชำชนและ
อ ำนวยควำมสะดวก 

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคขยำย
เขตไฟฟ้ำบรเิวณ
ซอยบ้ำนนำยสนั่น 
บิณฑบำต     

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

อย่ำงน้อยจ ำนวน 
1 เส้น 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 
และมีคณุภำพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี           
10 โครงกำรปูพำพำรำ   

แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ทับถนนคอนกรีต 
บริเวณสำยทำงเข้ำวดั
หนองบอน เชื่อม บ้ำน
หนองบอน หมู่ 8 
ระยะทำง 800 เมตร 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 
400 เมตร 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 
400 เมตร 

คกก.ตรวจรับงำน
จ้ำงตรวจรับงำน
โดยไม่มีปญัหำ
และข้อท้วงติง 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

11 โครงกำรปูพำพำรำ  
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ทับถนนคอนกรีต 
บริเวณซอยบ้ำน      
นำยนพดล เกตทับ
ระยะทำง 150 เมตร 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

    400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 
150 เมตร 

คกก.ตรวจรับงำน
จ้ำงตรวจรับงำน
โดยไม่มีปญัหำ
และข้อท้วงติง 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

รวม  11  โครงกำร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 2 บ้านสวน           
1 โครงกำรซ่อมแซม   

ต่อเติมศำลำกลำง
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้
สำธำรณประโยชน์ 

ซ่อมแซม  ต่อเตมิ
ศำลำกลำงหมู่บ้ำน 
หมู่  2 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้      
สำธำรณะ 
ประโยชน ์

กองช่ำง 

2 โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำส ำหรับใช้อุปโภ
บริโภคทีส่ะอำด
และเพียงพอ 

ขุดเจำะบ่อบำดำล
ภำยในหมู่บ้ำน  

หมู่ที่ 2 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย  
จ ำนวน 1 แห่ง 

  ประชำชนมีน  ำ
เพื่อใช้ อุปโภค – 
บริโภค อย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

3 โครงกำรติดตั งไฟฟ้ำ
รำยทำงภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่  2 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงแก่
ประชำชน 

ติดตั งไฟฟ้ำรำย
ทำงภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่  2 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย 
จ ำนวน 1 สำย 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 
ในกำรเดินทำง 

กองช่ำง 

4 อุดหนุนกำรประปำ
ส่วนภูมิภำคจังหวัด
สระแก้วโครงกำร
ขยำยเขตประปำส่วน
ภูมิภำค หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำเพื่อใช้อุปโภค -
บริโภคอยำ่ง
เพียงพอ 

ขยำยเขตประปำ
ส่วนภูมภิำค 
หมู่  2 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย 
จ ำนวน 1  แห่ง 

ประชำชนมีน  ำ
เพื่อใช้อุปโภค - 
บริโภคอยำ่ง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

5 โครงกำรขยำยเขต
ประปำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่  2 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำเพื่อใช้อุปโภค -
บริโภคอยำ่ง
เพียงพอ 

ขยำยเขตประปำ
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  2 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย 
จ ำนวน 1 แห่ง 

ประชำชนมีน  ำ
เพื่อใช้อุปโภค - 
บริโภคอยำ่ง
เพียงพอ 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 2 บ้านสวน           
6 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน

ภูมิภำคจังหวัด
สระแก้วโครงกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  2 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำง แก่
ประชำชน 

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำค 
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
แรงต่ ำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่  2 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย 
จ ำนวน  1  สำย 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

7 โครงกำรก่อสร้ำง 
ซ่อมแซมถนนคอนกรตี 
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 

เพื่อให้กำรสัญจร
ไป - มำ ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 

ก่อสร้ำง ซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน  หมู่  2 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย 
จ ำนวน  1  เส้น 

กำรสญัจรไป - มำ
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

8 โครงกำรก่อสร้ำงศำลำ
อเนกประสงค์ หมู่  2 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้สำธำรณ 
ประโยชนภ์ำยใน 
หมู่บ้ำน 

ก่อสร้ำงศำลำ
อเนกประสงค์  
หมู่  2 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้
สำธำรณประโยชน์ 

กองช่ำง 

9 โครงกำรก่อสร้ำงลำน
กีฬำพร้อมอุปกรณ ์
ออกก ำลังกำย หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำย
เสรมิสร้ำงสุขภำพ
ให้แข็งแรง 

ก่อสร้ำงลำนกีฬำ
พร้อมอุปกรณ ์
ออกก ำลังกำย   
หมู่ที่  2 

 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1  แห่ง -ประชำชนมี
สถำนท่ีออกก ำลัง
กำย 
-ประชำชนมี
สุขภำพแข็งแรง 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 2 บ้านสวน           
10 โครงกำรเปลี่ยนท่อ 

ส่งน  ำประปำใหม้ีขนำด 
ใหญ่ขึ น  หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด 
ส ำหรับอุปโภค -
บริโภค 

เปลี่ยนท่อส่งน  ำ 
ประปำให้มีขนำด
ใหญ่ขึ น หมู่ที่  2 

 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน 
ร้อยละ 95 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีน  ำ
สะอำดส ำหรับ
อุปโภค - บริโภค 
และมีปริมำณ
เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร 

กองช่ำง 

11 โครงกำรวำงท่อระบำย
น  ำภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำน  ำ
ท่วมขัง 

วำงท่อระบำยน  ำ
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  2 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 95  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

12 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
พร้อมขยำยไหล่ทำง
รอบหมู่บ้ำน  หมู่  2 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง
พร้อมขยำยไหล่
ทำงรอบหมู่บ้ำน  
หมู่  2 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

13 โครงกำรก่อสร้ำง 
ซ่อมแซม ถนนดิน
ลูกรังภำยในหมู่บ้ำน
หมู่  2 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำง ซ่อมแซม 
ถนนดินลูกรังภำย 
ในหมู่บ้ำน หมู่  2 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1 เส้น 

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 2 บ้านสวน           
14 โครงกำรติดตั งถังกรอง

น  ำระบบประปำ หมู่ 2 
เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด ใน
กำรอุปโภค -
บริโภค 

ติดตั งถังกรองน  ำ
ระบบประปำ  
หมู่ 2 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1  แห่ง ประชำชนมีน  ำท่ี
สะอำด ในกำร
อุปโภค - บริโภค 

กองช่ำง 

15 โครงกำรก่อสร้ำง
หลังคำคลมุลำนกีฬำ 
(โดม) หมู่  2 

เพื่อป้องกนั
แสงแดด ลมฝน
และ จัดกิจกรรม
ต่ำงๆ 

หลังคำลำนกีฬำ 
(โดม) หมู่ 2 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและมี
สถำนท่ีจัด
กิจกรรมต่ำงๆ 
 

กองช่ำง 

16 โครงกำรซ่อมแซม
ระบบเสียงตำมสำย 
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับรู้ข่ำวสำรที่
หมู่บ้ำนได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

ซ่อมแซม  ระบบ
เสียงตำมสำย 
หมู่ 2 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ข่ำวสำร ที่หมู่บ้ำน
ได้แจ้งข่ำว
ประชำสมัพันธ์ 

กองช่ำง 

17 โครงกำรก่อสร้ำงลูก
ระนำดชะลอควำมเร็ว 
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่  2 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
และควำม
ปลอดภัย 

ก่อสร้ำงลูกระนำด
ชะลอควำมเร็ว
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่  2 

 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 85  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจร ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัย 

กองช่ำง 



38 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 2 บ้านสวน           
18 โครงกำรก่อสร้ำงรั ว

รอบพื นที่สำธำรณะ (รั ว
รอบสนำมกีฬำ) หมู่ที่ 
2 

เพื่อควำมสะดวก
และปลอดภัยต่อ
กำรใช้บริกำรของ
ประชำชน 

ก่อสร้ำงรั วรอบ
พื นที่สำธำรณะ 
(รั วรอบสนำม
กีฬำ) หมู่ที่ 2 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

19 โครงกำรขยำยไหล่ทำง
ถนนดินลูกรังบรเิวณ
ทำงรถไฟถึงบ้ำน  
ส.อบต.บรรเจดิ 
ระยะทำง 900 เมตร 

เพื่อควำมสะดวก
และปลอดภัยใน
กำรใช้ถนนของ
ประชำชน 

ขยำยไหล่ทำงถนน
ดินลูกรัง 

    300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจร ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัย 

กองช่ำง 

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน
ลูกรังเชื่อมบ้ำนหนอง
มำตร ์หมู่ 11 (ต ำบลโคก
ปี่ฆ้อง)ระยะทำง 1,300 
เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำม
สะดวก 

ก่อสร้ำง ซ่อมแซม 
ถนนดินลูกรัง 

    300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

อย่ำงน้อย  
1 เส้นทำง 

กำรสญัจร ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัย 

กองช่ำง 

21 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยส ำนักสงฆ์
แน่นดีสันติธรรม 
ระยะทำง 500 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำม
สะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล) 

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

อย่ำงน้อย  
1 เส้นทำง 

กำรสญัจร ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัย 

กองช่ำง 



39 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 2 บ้านสวน           
22 โครงกำรก่อสร้ำงถนน

ดินลูกรังบริเวณซอย
บ้ำนผู้ช่วยสำยหยุด 
ระยะทำง 60 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำม
สะดวก 

ก่อสร้ำง ซ่อมแซม 
ถนนดินลูกรัง 

    100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจร ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัย 

กองช่ำง 

23 โครงกำรขุดลอกคลอง
น  ำสำธำรณะเชื่อม 
บ้ำนคลองหินเทิน 
หมู่ 11 

เพื่อให้มีแหล่งน  ำ
ไว้ท ำกำรเกษตร
และประโยชน์
อื่นๆ 

ขุดลอกคลองน  ำ
สำธำรณะ 

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีแหล่ง
น  ำเพียงพอในกำร
ท ำเกษตรกรรม 

กองช่ำง 

รวม  23  โครงการ 
 หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม           

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ดินลูกรังพร้อมบดอัด
แน่น สำยทำงบริเวณ
กลุ่มบ้ำนโคกโรงสี   
(ต ำบลท่ำแยก) เชื่อม
กลุ่มนำล้อม (หมู่ที่ 3 
บ้ำนโคกมะตูม) ต ำบล
หนองบอน 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกยิ่งขึ น 

ถนนดินลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น 
สำยทำง บริเวณ
กลุ่มบ้ำนโคกโรงสี 
(ต ำบลท่ำแยก) 
เชื่อมกลุ่มนำล้อม 
(หมู่ที่ 3 บ้ำนโคก
มะตูม) 

 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจร ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัย 

กองช่ำง 



40 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม           
2 โครงกำรก่อสร้ำง  

ซ่อมแซมระบบประปำ 
หมู่  3 

เพื่อให้ประชำชน
มีน  ำที่สะอำด
ส ำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ก่อสร้ำงซ่อมแซม 
ระบบประปำ 
หมู่  3 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 95 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีน  ำ
สะอำดส ำหรับ
อุปโภค - บริโภค 
และมีปริมำณ
เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร 

กองช่ำง 

3 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ หมู่  3 

เพื่อให้ประชำชน
มีสถำนท่ีใช้
สำธำรณประโยช
น์ภำยในหมู่บ้ำน 

ก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ 
หมู่  3 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 95 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้
สำธำรณประโยชน์ 

กองช่ำง 

4 โครงกำรก่อสร้ำง/
ซ่อมแซมถนนคอนกรตี 
เสรมิเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำม
สะดวก 

ก่อสร้ำงซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก หมู่ 3 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน 
ร้อยละ 90 
 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

5 โครงกำรติดตั งไฟฟ้ำ 
รำยทำง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรแก่
ประชำชน 

ติดตั งไฟฟ้ำรำย
ทำง หมู่ที่ 3 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 95 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน ์

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัยในกำร
เดินทำงเพิ่มขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม           
6 โครงกำรก่อสร้ำงถนน

ดินพร้อมลงลูกรัง 
หมู่  3 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำม
สะดวก 

ก่อสร้ำงถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง 
หมู่  3 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

7 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินรอบ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำม
สะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินรอบ
หมู่บ้ำน  
หมู่  3 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

8 โครงกำรวำงท่อระบำย
น  ำภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำน  ำ
ท่วมขัง 

วำงท่อระบำยน  ำ
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  3 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

9 โครงกำรขยำยเขต
ประปำ  ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชำชน
มีน  ำที่สะอำด 
ส ำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ขยำยเขตประปำ 
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่  3 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีน  ำท่ี
สะอำด ส ำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม           
 

10 
อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคจังหวัด
สระแก้ว โครงกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ  
หมู่ที่  3 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 
และปลอดภัย 

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคขยำย
เขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ  
หมู่ที่  3 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

11 โครงกำรเกรดและบด
ทับถนนลูกรังภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
ยิ่งขึ น 

เกรดและบดทับ
ถนนลูกรังภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 

 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80 
 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

12 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 3 (บ้ำนนำล้อม) 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่  3 
(บ้ำนนำล้อม) 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน ร้อย
ละ 90 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

13 โครงกำรติดตั งเสียง
ตำมสำยภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับรู้ข่ำวสำรที่
หมู่บ้ำนได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

ติดตั งเครื่องขยำย
เสียงตำมสำย  
หมู่ 3 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน ์

ประชำชนไดร้ับรู้
ข่ำวสำรที่หมู่บำ้น
ได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม           
14 โครงกำรซ่อมแซมหอ

กระจำยข่ำว ภำยใน
หมู่บ้ำนหมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับรู้ข่ำวสำรที่
หมู่บ้ำนได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

ซ่อมแซมหอ
กระจำยข่ำว 
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 3 

 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน 
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำน
ได้รับประโยชน์
จำกโครงกำร 

ประชำชนไดร้ับ
ข่ำวสำร ที่หมู่บ้ำน
ได้แจ้งข่ำว
ประชำสมัพันธ์ 

กองช่ำง 

15 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) รอบบริเวณ 
สระน  ำหนองปรือ
ระแนะ ระยะทำง 
1,500 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล) รอบ
บริเวณสระน  ำ
หนองปรือระแนะ 

 905,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

905,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน 
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำน
ได้รับประโยชน์
จำกโครงกำร 

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) รอบบริเวณ
บ้ำนสมศักดิ์ ประนอม 
ถึงถนนสระแก้ว - ปำง
สีดำ ระยะทำง 

1,000 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล) รอบ
บริเวณบำ้น
สมศักดิ์ ประนอม
ถึงถนนสระแก้ว - 
ปำงสีดำ 

  950,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

950,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน 
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำน
ได้รับประโยชน์
จำกโครงกำร 

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม           
17 โครงกำรปรับปรุง 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
(กลุ่มนำล้อม) ถึงบ้ำน
โคกโรงสี (ต ำบลท่ำ
แยก) ระยะทำง 
2,500 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง 
(กลุ่มนำล้อม)ถึง
บ้ำน โคกโรงสี
(ต ำบลท่ำแยก) 

    600,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80 
 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

18 โครงกำรปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
(กลุ่มบ้ำนหนองปรือ)
เชื่อมบ้ำนท่ำมะตมู
ระยะทำง 2,000 
เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง 
(กลุ่มบ้ำนหนอง
ปรือ ) เชื่อมบ้ำน
ท่ำมะตูม 

    600,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80 
 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับรู้
ข่ำวสำรที่หมู่บำ้น
ได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

กองช่ำง 

19 โครงกำรปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
(กลุ่มบ้ำนหนองปรือ)
เชื่อมกลุ่มบ้ำนนำล้อม
ระยะทำง 1,500 
เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง 
(กลุ่มบ้ำนหนอง
ปรือ) 

    400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน ร้อย
ละ 90 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม           
20 โครงกำรก่อสร้ำงแพ 

ในสระน  ำหนองปรือ
ระแนะ 

เพื่อใช้ในกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ 
ของหมู่บ้ำน 

ก่อสร้ำงแพใน 
สระน  ำหนองปรือ
ระแนะ 

    200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80 
 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนได้ใช้จัด
กิจกรรมต่ำงๆของ
หมู่บ้ำน 

กองช่ำง 

รวม  20  โครงการ 
 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก           

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภำยในหมู่บ้ำนหมู่ที่ 4 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่  4 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

2 โครงกำรก่อสร้ำง
ระบบประปำตดิตั ง 
ซับเมิรส์พร้อมถังแชม
เปญ หมู่ 4 

เพื่อให้ประชำชนมีน  ำ
ที่สะอำด ส ำหรับ
อุปโภค -บริโภค และ
มีปริมำณเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร 

ก่อสร้ำงระบบ
ประปำตดิตั ง
ซับเมิรส์พร้อมถัง 
แชมเปญ หมู่  4 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน   
ร้อยละ 100
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีน  ำท่ี
สะอำด ส ำหรับ
อุปโภค-บริโภค  

กองช่ำง 



46 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก           
3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน

ลูกรัง หมู่ที่  4 
เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนนลูกรัง  
หมู่ที่  4 

 600,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

600,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

600,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

4 โครงกำรติดตั งไฟฟ้ำ
รำยทำงภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ 4 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 
และได้รับควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ติดตั งไฟฟ้ำรำย
ทำง  หมู่ที่  4 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
ได้รับควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่ำง 

5 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคจังหวัด
สระแก้วโครงกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ  
หมู่ที่  4 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรแก่
ประชำชน และ
ประชำชนมี
คุณภำพ 
ชีวิตที่ดีขึ น 

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคขยำย
เขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 4 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก           
6 โครงกำรปรับปรุง  ต่อ

เติมศำลำกลำงบ้ำน 
หมู่  4 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้สำธำรณ 
ประโยชนภ์ำยใน
หมู่บ้ำน 

ปรับปรุงต่อเติม
ศำลำกลำงบ้ำน 
หมู่  4 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้ 
สำธำรณประโยชน์ 

กองช่ำง 

7 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมขยำยไหล่ทำง
รอบหมู่บ้ำน  หมู่  4 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินพร้อม
ขยำยไหล่ทำงรอบ
หมู่บ้ำน  หมู่  4 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 70  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

8 โครงกำรซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่  4 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่  4 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

9 โครงกำรก่อสร้ำงทำง
ระบำยน  ำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่  4 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำน  ำ
ท่วมขัง 

ก่อสร้ำงทำง
ระบำยน  ำ 
หมู่ที่  4 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 40  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 



48 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก           
10 โครงกำรก่อสร้ำงลูก

ระนำดชะลอควำมเร็ว 
หมู่ที่  4 

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุบน
ท้องถนน 

ก่อสร้ำงลูกระนำด
ชะลอควำมเร็ว 
หมู่ที่  4 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยจำก
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

กองช่ำง 

11 โครงกำรก่อสร้ำงป้อม
ยำมหมู่บ้ำน หมู่ที่  4 

เพื่อป้องกันกำร
เกิดอำชญำกรรม
และภยัอันตรำยที่
เกิดขึ นในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่  4 

ก่อสร้ำงป้อมยำม
หมู่บ้ำน หมู่ที่  4 

 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 95  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่ำง 

12 โครงกำรก่อสร้ำงบันได
ลงสระน  ำสำธำรณะ  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชำชน
ใช้ประโยชน์จำก 
สระน  ำได้อยำ่ง
สะดวกมำกยิ่งขึ น 

ก่อสร้ำงบันไดลง
สระน  ำ หมู่  4 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนใช้
ประโยชน์จำกสระ
น  ำได้อย่ำงสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

13 โครงกำรก่อสร้ำงลำน
กีฬำพร้อมอุปกรณ์
ออกก ำลังกำย หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำย 
เสรมิสร้ำงสุขภำพ
ให้แข็งแรง 

ก่อสร้ำงลำนกีฬำ
พร้อมอุปกรณ์ออก 
ก ำลังกำย หมู่  4 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน  1  แห่ง ประชำชนมี
สถำนท่ีส ำหรับ
ออกก ำลังกำย 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก           
14 โครงกำรซ่อมแซมและ

ขยำยเขตเสียงตำมสำย
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับรู้ข่ำวสำร 
ที่หมู่บ้ำนได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

ซ่อมแซม  ขยำยเขต
เสียงตำมสำย 
หมู่  4 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำกโครงกำร
นี  

ประชำชนไดร้ับ
ข่ำวสำรที่หมู่บำ้น
ได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

กองช่ำง 

15 โครงกำรก่อสร้ำงทำง
ระบำย หมู่ที่ 4 
 (บ้ำนเขำดิน) 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำน  ำ
ท่วมขัง 

ก่อสร้ำงทำงระบำย
น  ำภำยในหมู่บ้ำน หมู่  
10 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อยจ ำนวน 1  
จุด 

น  ำไหลสะดวก   
ไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 

16 โครงกำรขุดลอกแหล่ง
น  ำสำธำรณะภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 

เพื่อเพ่ิมศักยภำพ
และประสิทธิภำพ
กำรกักเก็บน  ำของ
แหล่งน  ำสำธำรณะ 

ขุดลอกแหล่งน  ำ
สำธำรณะภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ 1 
โครงกำร 

-แหล่งน  ำสำมำรถ
กักเก็บน  ำไดม้ำก
ขึ น 
-ประชำชนมี
ปริมำณน  ำ
เพียงพอในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่ำง 

17 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง หมู่ที่ 4 
บ้ำนท่ำแยกเชื่อมบ้ำน
กิโลสำม ต ำบลท่ำแยก 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 
หมู่ที่ 4 บ้ำนท่ำแยก
เชื่อมบ้ำนกิโลสำม 
ต ำบลท่ำแยก 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำกโครงกำร 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก           
18 โครงกำรขุดเจำะบ่อ

บำดำลพร้อมติดตั ง
ระบบซับเมิรส์และถัง
แชมเปญ หมู่ที่ 4 
(กลุ่มบ้ำนบุส ำโรง) 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด
ส ำหรับอุปโภค -
บริโภค และมี
ปริมำณเพียงพอ 

ขุดเจำะบ่อบำดำล
พร้อมติดตั งระบบ
ซับเมิรส์และถัง
แชมเปญ หมู่ที่ 4 
(กลุ่มบ้ำนบุส ำโรง) 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชนมีน  ำท่ี
สะอำดส ำหรับ
อุปโภค-บริโภค 
สะดวกมำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

19 โครงกำรซ่อมแซมถนน
ลูกรังภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  4 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่  4 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 70  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

20 โครงกำรขุดลอกสระ
น  ำสำธำรณะบริเวณ
หนองจอกหลัง
โรงเรียนบ้ำนท่ำแยก 

เพื่อให้มีน  ำไว้ท ำ
กำรเกษตรและมี
น  ำไว้ใช้ตลอดทั งป ี

ขุดลอกสระน  ำ
สำธำรณะบริเวณ
หนองจอกหลัง
โรงเรียนบ้ำนท่ำ
แยก 

    200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีน  ำไว้
ท ำกำรเกษตร 
 

กองช่ำง 

21 โครงกำรขุดลอกคลอง
สำธำรณะล ำคลองนำ 
ระยะทำง 2,000 
เมตร 

เพื่อขุดลอกคลอง
สำธำรณะให้มี
แหล่งน  ำไว้ใช้ใน
กำรเกษตรและใช้
ด ำเนินชีวิต 

ขุดลอกคลอง
สำธำรณะล ำคลอง
นำ 

    1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีน  ำไว้
ท ำกำรเกษตร 
 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก           
22 โครงกำรขยำยเขต

ไฟฟ้ำรำยทำงบรเิวณ
บ้ำนนำยสงวน พ้นภัย
ถึงบ้ำนผู้ใหญ่ชัยวัฒน์ 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรแก่
ประชำชน และ
ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
รำยทำงบริเวณ
บ้ำนนำยสงวน  
พ้นภัย ถึงบ้ำน
ผู้ใหญ่ชัยวัฒน์ 

     500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
ได้รับควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่ำง 

23 โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำรำยทำงบรเิวณ
กลุ่มบ้ำนเขำดิน ถึง
คลองนำงชิง ระยะทำง 

1,500 เมตร 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรแก่
ประชำชน และ
ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
รำยทำงบริเวณ
กลุ่มบ้ำนเขำดิน 
ถึงคลองนำงชิง 

   500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
ได้รับควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่ำง 

24 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ดินลูกรังบริเวณบำ้น
นำงทองอิน ถึง หนอง
จอก ระยะ 500 
เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนนดิน
ลูกรังบริเวณบ้ำน
นำงทองอิน ถึง
หนองจอก 

    200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก           
25 โครงกำรก่อสร้ำงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) ทำงเข้ำหมู่บ้ำน
เขำดิน ระยะทำง 
500 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล) 
ทำงเข้ำหมู่บ้ำน 
เขำดิน 

    1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

รวม  25  โครงการ 
 หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร           

1 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อประปำ   
ระบบส่งน  ำภำยใน
หมู่บ้ำน  หมู่  5 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด 
ส ำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อประปำ ระบบ 
ส่งน  ำภำยใน
หมู่บ้ำน  หมู่  5 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 100 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด 
ส ำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่ำง 

2 โครงกำรติดตั งไฟฟ้ำ
รำยทำงภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  5 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรแก่ 
ประชำชน 

ติดตั งไฟฟ้ำรำย
ทำงภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  5 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ดินลูกรังพร้อมวำงท่อ 
ระบำยน  ำ  หมู่  5 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนนดินลูกรัง
พร้อมวำง 
ท่อระบำยน  ำ   
หมู่  5 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 70 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน ์

กำรสัญจรไป - มำ 
ของประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร           
4 โครงกำรซ่อมแซมถนน

ลูกรังภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  5 

เพื่อให้กำรสัญจร
ไป - มำ ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่  5 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน ร้อย
ละ 70 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

5 โครงกำรก่อสร้ำง
สะพำนคอนกรตีเสริม
เหล็ก บ้ำนแก่งไทร
เชื่อมบ้ำนประจันต -
คำมน้อย  หมู่  5 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงสะพำน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก แก่งไทร
เชื่อมประจันตคำม
น้อย  หมู่  5 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1  แห่ง กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

6 โครงกำรวำงท่อระบำย
น  ำภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  5 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำน  ำ
ท่วมขัง 

ก่อสร้ำงท่อระบำย
น  ำภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  5 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

น  ำไหลสะดวก   
ไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 

7 โครงกำรซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่  5 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่  5 

 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน  1  เส้น 

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร           
8 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน

ภูมิภำคจังหวัด
สระแก้ว โครงกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ  
หมู่ที่  5 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรแก่
ประชำชน 
 

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคขยำย 
เขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ  
หมู่ที่ 5 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

9 โครงกำรก่อสร้ำง
อำคำรอเนกประสงค์ 
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้สำธำรณ 
ประโยชนภ์ำยใน 
หมู่บ้ำน 

ก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์  
หมู่ที่  5 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้ 
สำธำรณประโยชน์ 

กองช่ำง 

10 โครงกำรก่อสร้ำงลูก
ระนำดชะลอควำมเร็ว 
หมู่ที่  5 

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุบน
ท้องถนน 

ก่อสร้ำงลูกระนำด
ชะลอควำมเร็ว 
หมู่ที่ 5 

 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

กองช่ำง 

11 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  5 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่  5 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร           
12 โครงกำรก่อสร้ำงลำน

กีฬำพร้อมเครื่อง 
ออกก ำลังกำย  
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีในกำรออก
ก ำลังกำย 

ก่อสร้ำงลำนกีฬำ
พร้อมเครื่อง 
ออกก ำลังกำย 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1  แห่ง ประชำชนมี
สถำนท่ีใน 
กำรออกก ำลังกำย 

กองช่ำง 

13 โครงกำรขยำยไหล่ทำง
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ขยำยไหล่ทำง
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 5 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน ร้อยละ 
90ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรสญัจรเพิม่มำก
ขึ น 

กองช่ำง 

14 โครงกำรซ่อมแซมและ
ขยำยเขตเสียงตำมสำย
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับรู้ข่ำวสำร 
ที่หมู่บ้ำนได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

ซ่อมแซม  ขยำย
เขตเสยีงตำมสำย 
หมู่  5 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ข่ำวสำรที่หมู่บำ้น
ได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

กองช่ำง 

15 โครงกำรก่อสร้ำง
บล็อกคอนเวิรส์  
(ท่อหลอดเหลี่ยม)  
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำน  ำ
ท่วมขัง 

ก่อสร้ำงบล็อค
คอนเวิร์ส  หมู่ 5 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1  แห่ง น  ำไหลสะดวก   
ไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 

16 โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำภำยในหมู่บำ้น 
หมู่ที่ 5 

เพื่อใหป้ระชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้ครอบคลุม
ทุกครัวเรือน 

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 5 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน ร้อยละ 
90 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร           
17 โครงกำรก่อสร้ำง

ระบบประปำบำดำล
กลุ่มบ้ำนโพธ์ิทอง 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำประปำไว้ใช้
อุปโภค - บริโภค 
ที่เพียงพอ 

ก่อสร้ำงระบบ
ประปำบำดำล 

    700,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

18 โครงกำรปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
บริเวณกลุ่มบ้ำนโพธิ์
ทองถึงบ้ำนแก่งไทร
ระยะทำง 2,000 
เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง 
บริเวณกลุ่มบ้ำน
โพธิ์ทองถึงบ้ำน
แก่งไทร 

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

19 โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำแรงต่ ำบริเวณ
บ้ำนนำงเพียรถึงบ้ำน
นำยไพโรจน์ ระยะทำง
1,300 เมตร 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรแก่
ประชำชน 

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคขยำย
เขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ  
หมู่ที่ 5 

   500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

รวม  19  โครงการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 6 บ้านคลอง 
บุหรี่เหนือ 

          

1 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมศำลำ
กลำงบ้ำน หมู่  6 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้สำธำรณ 
ประโยชนภ์ำยใน 
หมู่บ้ำน 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
ศำลำกลำงบ้ำน 
หมู่  6 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้ 
สำธำรณประโยชน์ 

กองช่ำง 

2 โครงกำรขยำยเขต
ประปำภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  6 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด 
ส ำหรับอุปโภค-
บริโภคและมี
ปริมำณเพียงพอ 

ขยำยเขตประปำ
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  6 

 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีน  ำท่ี
สะอำด ส ำหรับ
อุปโภค-บริโภค 
  

กองช่ำง 

3 โครงกำรติดตั งไฟฟ้ำ
รำยทำงภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  6 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงใน
กำรสญัจรของ
ประชำชน 

ติดตั งไฟฟ้ำรำย
ทำงภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  6 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัยในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

4 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคจังหวัดสระแก้ว 
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
แรงต่ ำ  หมู่  6 

เพื่อให้แสงสว่ำงตำม
เส้นทำงและมีควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชำชน  

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคขยำย 
เขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ  
หมู่ 6 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 6 บ้านคลอง 
บุหรี่เหนือ 

          

5 โครงกำรซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมขยำยไหล่
ทำง  ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่  6 

เพื่อให้กำรสัญจร
ไป - มำ ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 
มำกยิ่งขึ น 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมขยำย
ไหล่ทำง  ภำยใน
หมู่บ้ำน  หมู่  6 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 70  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของ 
 ประชำชนได้รบั
ควำม 
 สะดวกมำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

6 โครงกำรติดตั งเครื่อง
ขยำยเสยีงตำมสำย  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับรู้ข่ำวสำรที่
หมู่บ้ำนได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

ติดตั งเครื่องขยำย
เสียงตำมสำย หมู่
ที่  6 

 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 100 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับรู้
ข่ำวสำรที่หมู่บำ้น
ได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

กองช่ำง 

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่  6 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
ในกำรสัญจร 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่  6 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น  

กองช่ำง 

8 โครงกำรก่อสร้ำงทำง
ระบำยน  ำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่  6 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำน  ำ
ท่วมขัง 

ก่อสร้ำงทำง
ระบำยน  ำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่  6 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

น  ำไหลสะดวก   
ไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 6 บ้านคลอง 
บุหรี่เหนือ 

          

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ดินพร้อมลงดินลูกรัง 
หมู่  6 

เพื่อให้กำรสัญจร
ไป - มำ ของ
ประชำชน 
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง 
หมู่  6 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1 เส้น 

กำรสัญจรไป - มำ 
ของประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

10 โครงกำรก่อสร้ำงลำน
กีฬำพร้อมอุปกรณ์
ออกก ำลังกำย หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำย
เสรมิสร้ำงสุขภำพ
ให้แข็งแรง 

ก่อสร้ำงลำนกีฬำ
พร้อมอุปกรณ ์
ออกก ำลังกำย   
หมู่ที่  6 

 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1  แห่ง - ประชำชนมี
สถำนท่ี 
ออกก ำลังกำย 
- ประชำชนมี
สุขภำพแข็งแรง 

กองช่ำง 

11 โครงกำรเป่ำล้ำงบ่อ
บำดำลประปำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด
ส ำหรับอุปโภค-
บริโภค 

เป่ำล้ำงบ่อบำดำล
ประปำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที ่ 6 

 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีน  ำท่ี
สะอำด ส ำหรับ
อุปโภค-บริโภคและ
เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร 

กองช่ำง 

12 โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลพร้อมติดตั งถัง
แชมเปญและถังกรอง
น  ำ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด
ส ำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ขุดเจำะบ่อบำดำล
พร้อมติดตั งถัง
แชมเปญและถัง
กรองน  ำ หมู่ที่ 6 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนได้รับกำร
บริกำรสำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ และมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีขึ น 

กองช่ำง 



60 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 6 บ้านคลอง 
บุหรี่เหนือ 

          

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้ำนคลอง
บุหรี่เหนือ เชื่อมบ้ำน
ใหม่ไทยพัฒนำ (ต ำบล 
หนองตะเคียนบอน) 
อ ำเภอวัฒนำนคร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้ำนคลอง
บุหรี่เหนือเชื่อม
บ้ำนใหม่ไทย
พัฒนำ (ต ำบล 
หนองตะเคียน
บอน) อ ำเภอ
วัฒนำนคร 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

14 โครงกำรติดตั งไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนทดแทน 
(โซลำรเ์ซลล์) ภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่  6 

เพื่อส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์จำก
พลังงำนทดแทน 

ติดตั งไฟฟ้ำจำก
พลังงำนทดแทน 
(โซลำรเ์ซลล์) 
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่  6 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

15 โครงกำรขุดสระน  ำ
สำธำรณะภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำเพียงพอในกำร
ท ำกำรเกษตร 

ขุดสระน  ำ
สำธำรณะภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 



61 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 6 บ้านคลอง 
บุหรี่เหนือ 

          

16 โครงกำรส่งเสริม/
สนับสนุนระบบน  ำ
หยดบนดินเพื่อ
กำรเกษตร หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริม
กำรเกษตรแบบน  ำ
หยดบนดิน 

ส่งเสริม/สนับสนุน
ระบบน  ำหยดบน
ดินเพื่อกำรเกษตร  
หมู่ที่ 6 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80 
 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

17 โครงกำรสร้ำงฝำยน  ำ
ล้นบริเวณบ้ำนนำยกัน 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำเพียงพอในกำร
ท ำกำรเกษตร 

สร้ำงฝำยน  ำล้น     500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

จ ำนวน 1  แห่ง ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

18 โครงกำรขยำยเสียง
ตำมสำยภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ 6 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับรู้ข่ำวสำร
และแจ้ง
ประชำสมัพันธ์
อย่ำงทั่วถึง 

ขยำยเสยีงตำม
สำยภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ 6 

    200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับรู้
ข่ำวสำรและแจ้ง
ประชำสมัพันธ์
อย่ำงทั่วถึง 

กองช่ำง 

19 โครงกำรปรับ 
ซ่อมแซม ศำลำ
กลำงบ้ำน หมู่ 6 

เพื่อให้ประชำชน
ได้มีศำลำ
กลำงบ้ำนท่ีพร้อม
ใช้งำนในกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ 

ปรับ ซ่อมแซม 
ศำลำกลำงบ้ำน 
หมู่ 6 

    300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 90 
 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

 

รวม  19  โครงการ 



62 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 
บุหรี่ใต้ 

          

1 โครงกำรติดตั งไฟฟ้ำ
รำยทำงภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  7 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรแก่
ประชำชน 

ติดตั งไฟฟ้ำรำย
ทำงภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  7 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนได้รับรู้
ข่ำวสำรที่หมู่บ้ำนได้
แจ้งประชำสัมพันธ์ 

กองช่ำง 

2 โครงกำรซ่อมแซมถนน
ลูกรังภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  7 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่  7 

 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสัญจรไป - มำ 
ของประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ น  

กองช่ำง 

3 โครงกำรต่อเติม
ปรับปรุง ศำลำ
กลำงบ้ำน หมู่  7 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้สำธำรณ 
ประโยชนภ์ำยใน 
หมู่บ้ำน 

ก่อสร้ำงศำลำ
กลำงบ้ำน หมู่  7 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 95  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีสถำนท่ี
ใช ้
สำธำรณประโยชน์ 

กองช่ำง 

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่  7 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่  7 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน  3  เส้น 

กำรสัญจรไป - มำ 
ของประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 
บุหรี่ใต้ 

          

5 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคจังหวัด
สระแก้ว โครงกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่  7 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรแก่
ประชำชน 

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำค ขยำย
เขตไฟฟ้ำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่  7 

 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 3  เส้น 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

6 โครงกำรเป่ำล้ำงท่อ
ประปำในหมู่บำ้น 
หมู่  7 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด
ส ำหรับอุปโภค -
บริโภค 

เป่ำล้ำงท่อประปำ
ในหมู่บ้ำน หมู่  7 

 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีน  ำท่ี
สะอำด ส ำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่ำง 

7 โครงกำรถมที่
สำธำรณะพร้อมวำง
ท่อ หมู่  7 

เพื่อให้ประชำชนมี
พื นที่สำธำรณ 
ประโยชน ์

ถมที่สำธำรณะ
พร้อมวำงท่อ 
หมู่  7 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 95  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้ 
สำธำรณประโยชน์ 

กองช่ำง 

8 โครงกำรก่อสร้ำงลำน
กีฬำพร้อมอุปกรณ ์
ออกก ำลังกำย  หมู่  7 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีในกำร 
ออกก ำลังกำย 

ก่อสร้ำงลำนกีฬำ
พร้อมอุปกรณ์ออก
ก ำลังกำย หมู่  7 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชนมี
สถำนท่ีในกำรออก
ก ำลังกำย 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 
บุหรี่ใต้ 

          

9 โครงกำรติดตั งถังกรอง
น  ำระบบประปำ หมู่ 7 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด ใน
กำรอุปโภค -
บริโภค 

ติดตั งถังกรองน  ำ
ระบบประปำ  
หมู่ 7 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1  แห่ง ประชำชนมีน  ำท่ี
สะอำด ในกำร
อุปโภค - บริโภค 

กองช่ำง 

10 โครงกำร ซ่อมแซม  
ปรับปรุง ปรับขนำด
ท่อระบบประปำ  
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีพอเพียงต่อ
กำรอุปโภค -
บริโภค 

ซ่อมแซม  
ปรับปรุง ปรับ
ขนำดท่อระบบ
ประปำ หมู่ 7 

 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีน  ำท่ี
พอเพียงต่อกำร
อุปโภค-บริโภค 

กองช่ำง 

11 โครงกำรวำงท่อระบำย
น  ำ ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  7 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำน  ำ
ท่วมขัง 

วำงท่อระบำยน  ำ 
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  7 

 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  เส้น 

น  ำไหลสะดวก   
ไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 

12 โครงกำรขยำยเขต
ประปำภำยในหมู่บ้ำน   
หมู่  7 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำอุปโภค-บริโภค
ที่พอเพียงและ
ทั่วถึง 

ขยำยเขตประปำ  
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  7 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชนมีน  ำ
ส ำหรับอุปโภค-
บริโภคท่ีพอเพียง
และท่ัวถึง 

กองช่ำง 

13 โครงกำรก่อสร้ำงบล็อค
คอนเวิร์ส  (ท่อหลอด
เหลี่ยม)  หมู่  7 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำน  ำ
ท่วมขัง 

ก่อสร้ำงบล็อค
คอนเวิร์ส  หมู่ 7 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1  แห่ง น  ำไหลสะดวก   
ไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 



65 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 
บุหรี่ใต้ 

          

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลูกรังภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่ 7 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนนลูกรัง
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่ 7 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน  1  เส้น 

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

15 โครงกำรขุดลอกอ่ำง
เก็บน  ำภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อเพ่ิมศักยภำพ
และประสิทธิภำพ
กำรกักเก็บน  ำของ
แหล่งน  ำสำธำรณะ 

ขุดลอกแหล่งน  ำ
สำธำรณะภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำง
น้อยปีละ 1 
โครงกำร 

- ประชำชนมี
ปริมำณน  ำ
เพียงพอในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่ำง 

16 โครงกำรติดตั งไฟ
กระพริบ ไฟจรำจร 
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุบน
ท้องถนน 

ติดตั งไฟกระพริบ 
ไฟจรำจร ภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 

 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยจำกกำร
สัญจรบนท้องถนน 

กองช่ำง 

17 โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลพร้อมติดตั ง
ระบบประปำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด 
ส ำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ขุดเจำะบ่อบำดำล
พร้อมติดตั ง ระบบ
ประปำ  หมู่  7 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ และมี
คุณภำพชีวิตที่ด ี
 

กองช่ำง 



66 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 
บุหรี่ใต้ 

          

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่  7 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนได้รับกำร
บริกำรสำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

19 โครงกำรก่อสร้ำงลูก
ระนำดชะลอควำมเร็ว
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุบน
ท้องถนน 

ก่อสร้ำงลูกระนำด
ชะลอควำมเร็ว 
หมู่ที่  7 

 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยจำกกำร
สัญจรบนท้องถนน 

กองช่ำง 

20 โครงกำรปรับปรุงลำน
กีฬำ หมู่ที่ 7 (หลังคำ
ลำนกีฬำ) 

เพื่อป้องกัน
แสงแดด ลมฝน
และ จัดกิจกรรม
ต่ำงๆ 

ปรับปรุงลำนกีฬำ 
หมู่ที่ 7 (หลังคำ
ลำนกีฬำ) 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและมี
สถำนท่ีจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ 

กองช่ำง 

21 โครงกำรขุดเจำะน  ำ
บำดและสรำ้งถังกัก
เก็บน  ำแบบแมเปญ 
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด 
ส ำหรับอุปโภค -
บริโภค 

ขุดเจำะน  ำบำด
และสร้ำงถังกัก
เก็บน  ำแบบ
แมเปญ 

    1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนได้รับกำร
บริกำรสำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ และมี
คุณภำพชีวิตท่ีดี 

กองช่ำง 

รวม  21 โครงการ 



67 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน           
1 โครงกำรซ่อมแซมถนน

ลูกรังพร้อมขยำยไหล่
ทำง  ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่  8 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมขยำย 
ไหล่ทำง  ภำยใน
หมู่บ้ำน  หมู่  8 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน  1  เส้น 

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

2 โครงกำรก่อสร้ำง, 
ซ่อมแซมถนนคอนกรตี 
เสรมิเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน  หมู่  8 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำง, ซ่อมแซม
ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน  หมู่  8 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน  1  เส้น 

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

3 โครงกำรวำงท่อระบำย
น  ำภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  8 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ 
น  ำท่วมขัง 

วำงท่อระบำยน  ำ
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  8 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน  1  จุด 

น  ำไหลสะดวก   
ไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 

4 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคจังหวัด
สระแก้ว โครงกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่  8 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคขยำย
เขตไฟฟ้ำ  หมู่  8 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

5 โครงกำรติดตั ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้ำรำยทำง 
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่  8 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรแก่
ประชำชน 

ติดตั งไฟฟ้ำรำย
ทำงภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่  8 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 



68 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน           
6 โครงกำรก่อสร้ำงถนน

ดินลูกรัง ภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่  8 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนนลูกรัง
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  8 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  เส้น 

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำม 
สะดวกมำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

7 โครงกำรปรับปรุง  
ซ่อมแซม  ต่อเตมิ 
ศำลำกลำงกลำง  
หมู่  8 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้สำธำรณ 
ประโยชนภ์ำยใน 
หมู่บ้ำน 

ปรับปรุง  
ซ่อมแซม  ต่อเตมิ
ศำลำกลำง
กลำงบ้ำนถนนโค้ง 
หมู่  8 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน  1  แห่ง ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้ 
สำธำรณประโยชน์ 

กองช่ำง 

8 โครงกำรก่อสร้ำงบันได
ลงสระน  ำ หมู่  8 

เพื่อให้ประชำชน
ใช้ประโยชน์จำก 
สระน  ำได้อยำ่ง
สะดวกมำกยิ่งขึ น 

ก่อสร้ำงบันไดลง
สระน  ำ หมู่  8 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนใช้
ประโยชน์จำก 
สระน  ำได้อยำ่ง
สะดวกมำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

9 โครงกำรซ่อมแซม  
ขยำยเขตเสียงตำมสำย 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับรู้ข่ำวสำร 
ที่หมู่บ้ำนได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

ซ่อมแซม  ขยำย
เขตเสยีงตำมสำย 
หมู่  8 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ข่ำวสำรที่หมู่บำ้น
ได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน           
10 โครงกำรก่อสร้ำง/

ติดตั งเสียงตำมสำย
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับรู้ข่ำวสำรที่
หมู่บ้ำนได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

ติดตั งเครื่องขยำย
เสียงตำมสำย  
หมู่ที่  8 

 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับรู้
ข่ำวสำรที่หมู่บำ้น
ได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

กองช่ำง 

11 โครงกำรปรับปรุงภมูิ
ทัศน์รอบสระน  ำ
สำธำรณะ ภำยในหมู่ท่ี
หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์รอบสระน  ำ
สำธำรณะให้มภีูมิ
ทัศน์ที่ด ี

ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสระน  ำ
สำธำรณะ ภำยใน
หมู่ที่หมู่ที่ 8 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำง
น้อย 1 ครั ง 

บริเวณรอบสระน  ำ
สำธำรณะมภีูมิ
ทัศน์ที่ดี สะอำด  

กองช่ำง 

12 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) บรเิวณขอบ 
สระน  ำสำธำรณะ
เชื่อมต่อซอยสรุิยะ 
ระยะทำง 300 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล)
บริเวณขอบสระน  ำ
สำธำรณะเช่ือมต่อ
ซอยสุรยิะ 

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำม 
สะดวกมำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) ซอยโรงน  ำแข็ง
ไปบ้ำนผู้ใหญ่ฮอ 
ระยะทำง 800 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล) ซอย
โรงน  ำแข็งไปบ้ำน
ผู้ใหญฮ่อ 

   500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 
400 เมตร 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 
400 เมตร 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำม 
สะดวกมำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน           
14 โครงกำรก่อสร้ำงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) บรเิวณบ้ำน
สะพำนโค้งถึงทำง
รถไฟระยะทำง 
1,000 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจรของ
ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล) 
บริเวณบำ้นสะพำนโค้ง
ถึงทำงรถไฟ 

   500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 
500 เมตร 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 
500 เมตร 

อย่ำงน้อยจ ำนวน 
1  สำยทำง 

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำม 
สะดวกมำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

15 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) ข้ำงบ้ำนนำย
ท ำนอง สะตอนรัมย์
ระยะทำง 200 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจรของ
ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก 

ก่อสร้ำงถนนคอน กรีต
เสรมิเหล็ก (คสล) ข้ำง
บ้ำนนำยท ำนอง      
สะตอนรัมย ์

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 
200 เมตร 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำม 
สะดวกมำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) บ้ำนสะพำนโค้ง 

เพื่อให้กำรสัญจรของ
ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล) บ้ำน
สะพำนโค้ง 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำม 
สะดวกมำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

17 โครงกำรขุดลอกสระ
น  ำสำธำรณะข้ำงศำลำ
กลำงบ้ำน หมู่ 8 

เพื่อเพ่ิมศักยภำพและ
ประสิทธิภำพกำรกัก
เก็บน  ำของแหล่งน  ำ
สำธำรณะ 

ขุดลอกสระน  ำ
สำธำรณะข้ำงศำลำ
กลำงบ้ำน หมู่ 8 

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

จ ำนวน  1  แห่ง
โครงกำรนี  

มแีหล่งน  ำกักเก็บ
น  ำได้มำกขึ น 
ประชำชนมีน  ำ
เพียงพอ 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน           
18 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร

อเนกประสงค์ศำลำ
กลำงบ้ำน หมู่ 8 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้สำธำรณะ
ประโยชนภ์ำยใน
หมู่บ้ำน 

ก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค ์

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 
500 เมตร 

ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีสถำนท่ี
ใช้สำธำรณะ
ประโยชน์ 

กองช่ำง 

19 โครงกำรขยำยเขต
ประปำ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำประปำใช้อย่ำง
ทั่วถึงเพียงพอ 

ขยำยเขตประปำ
ภำยในหมู่บ้ำน 

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 
200 เมตร 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก และมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีขึ น 

กองช่ำง 

19 โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำรำยทำงพร้อม
ติดตั งหลอดไฟบริเวณ
สระน  ำสำธำรณะ  
หมู่ 8 

เพื่อให้แสงสว่ำงตำม
เส้นทำงกำรสัญจร
แก่ประชำชน 

ขยำยเขตไฟฟ้ำรำย
ทำงพร้อมติดตั ง
หลอดไฟ 

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

20 โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำรำยทำงพร้อม
ติดตั งหลอดไฟบริเวณ
ข้ำงโรงน  ำแข็งถึงบ้ำน
ผู้ใหญฮ่อ 

เพื่อให้แสงสว่ำงตำม
เส้นทำงกำรสัญจร
แก่ประชำชน 

ขยำยเขตไฟฟ้ำรำย
ทำงพร้อมติดตั ง
หลอดไฟ 

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน           
21 โครงกำรขยำยเขต

ไฟฟ้ำรำยทำงพร้อม
ติดตั งหลอดไฟบริเวณ 
หน้ำบ้ำนสำรวัตรสุร
เกียรติ อิ่มอ้วน ถึง 
บ้ำนะพำนโค้ง 

เพื่อให้แสงสว่ำงตำม
เส้นทำงกำรสัญจร
แก่ประชำชน 

ขยำยเขตไฟฟ้ำรำย
ทำงพร้อมติดตั ง
หลอดไฟ 

   500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

รวม  21  โครงการ 
 หมู่ที่ 9 บ้านเนิน 

แสนสุข 
          

1 โครงกำรวำงท่อระบำย
น  ำภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  9 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ 
น  ำท่วมขัง 

วำงท่อระบำยน  ำ
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  9 

 500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน  1  จุด 

น  ำไหลสะดวก   
ไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 

2 อุดหนุนกำรประปำส่วน
ภูมิภำคจังหวัดสระแก้ว 
โครงกำรขยำยเขต
ประปำ หมู่  9 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำดส ำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ขยำยเขตประปำ 
หมู่  9 

 500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีน  ำ
ส ำหรับอุปโภค-
บริโภคที่พอเพียง
และทั่วถึง 

กองช่ำง 

3 โครงกำรก่อสร้ำง 
ซ่อมแซม ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่   9   

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก 

ก่อสร้ำง ซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก หมู่ 9   

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1  เส้น ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุข           
4 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน

ภูมิภำคจังหวัด
สระแก้ว โครงกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่  
9 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรแก่
ประชำชน   
 

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำค 
ขยำยเขตไฟฟ้ำ 
หมู่  9 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก และ
มีคุณภำพชีวิตท่ีดี
ขึ น 

กองช่ำง 

5 โครงกำรซ่อมแซม
ถนนลูกรังภำยใน
หมู่บ้ำน 
หมู่  9 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภำยใน
หมู่บ้ำน 
หมู่  9 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 อย่ำงน้อยจ ำนวน  
1  เส้น 

กำรสัญจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

6 โครงกำรปูพำรำแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ถนนคอนกรีตเดมิสำบ
ทำงหมู่ที ่9 เชื่อม 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 คกก.ตรวจรับงำน
จ้ำงตรวจรับงำน
โดยไม่มีปัญหำ
และข้อท้วงติง 

กำรสัญจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

7 โครงกำรก่อสร้ำง
บันไดลงสระน  ำ
สำธำรณะ 
หมู่  9 

เพื่อให้ประชำชนใช้
ประโยชน์จำก 
สระน  ำไดอ้ย่ำง
สะดวกมำกยิ่งขึ น 

ก่อสร้ำงบันไดลง
สระน  ำสำธำรณะ 
หมู่  9 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน  1  
โครงกำร 

ประชำชนใช้
ประโยชน์จำก 
สระน  ำไดอ้ย่ำง
สะดวกมำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 9 บ้านเนิน 
แสนสุข 

          

8 โครงกำรติดตั งไฟ
กระพริบ  ไฟจรำจร   
 หมู่  9 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชนมี
ควำมปลอดภัยทั ง
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั งไฟกระพริบ  
ไฟจรำจร หมู่ 9 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

9 โครงกำรก่อสร้ำงลำน
กีฬำพร้อมอุปกรณ ์
ออกก ำลังกำย หมู่ 9 

เพื่อส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำย 
เสรมิสร้ำงสุขภำพ
ให้แข็งแรง 

ก่อสร้ำงลำนกีฬำ
พร้อมอุปกรณ์
ออก 
ก ำลังกำย หมู่  9 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน  1  แห่ง ประชำชนมี
สถำนท่ีส ำหรับ
ออกก ำลังกำย 

กองช่ำง 

10 โครงกำรซ่อมแซม  
ขยำยเขตเสียงตำม
สำย 
หมู่ 9 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับรู้ข่ำวสำร 
ที่หมู่บ้ำนได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

ซ่อมแซม  ขยำย
เขตเสยีงตำมสำย 
หมู่  9 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ข่ำวสำรที่หมู่บำ้น
ได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

กองช่ำง 

11 โครงกำรก่อสร้ำง
ศำลำเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 9 กลุ่มบำ้น
หนองเทำ 

เพื่อให้ประชำชน
มีสถำนท่ีใช้สำ
ธำรณ 
ประโยชนภ์ำยใน 
หมู่บ้ำน 

ก่อสร้ำงศำลำ
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ 9 กลุ่มบำ้น
หนองเทำ 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1  แห่ง ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้ 
สำธำรณ 
ประโยชน ์

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 9 บ้านเนิน 
แสนสุข 

          

12 โครงกำรซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่ 9  
บ้ำนเนินแสนสุขเช่ือม
กับบ้ำนสวน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 9 
บ้ำนเนินแสนสุข
เชื่อมกับบ้ำนสวน 
หมู่ที่ 2 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

13 โครงกำรก่อสร้ำงโรงสี
ข้ำวภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชำชนมี
โรงสีข้ำวประจ ำ
หมู่บ้ำน สำมำรถ
แปรรูปผลผลติข้ำว
เป็นข้ำวกล้อง 
ข้ำวสำรขำวได ้

ก่อสร้ำงโรงสีข้ำว
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 9 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีโรงสี
ข้ำวเป็นของตนเอง
และสำมำรถแปร
รูปผลิตผลข้ำวเป็น
ข้ำวกล้อง  
ข้ำวสำรขำว 

กองช่ำง 

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) บรเิวณบ้ำน
หนองเทำแยกบ้ำน 
นำงสง่ำ อำศัยรำษฎร์ 
ระยะทำง 600 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล) 

   500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำม 
สะดวกมำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุข           
15 โครงกำรก่อสร้ำงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) บรเิวณบ้ำน
นำยนิต เช่ือม หมู่ 12 
ระยะทำง 800 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล)  

   400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 
400 เมตร 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ระยะทำง 
400 เมตร 

ประชำชน  
ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) บรเิวณบ้ำนนำง
ประไพ ผิวผัน ถึงลำน
กีฬำหมู่ 9 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล)  

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

17 โครงกำรซ่อมแซมฝำย
น  ำล้นบริเวณนำตำหนู 
(คลองนำงชิง) 

เพื่อกักเก็บน  ำให้
ประชำชนไดม้ีน  ำ
ไว้ใช้ในกำรเกษตร 

ซ่อมแซมฝำยน  ำ
ล้นบริเวณนำ
ตำหนู (คลองนำง
ชิง) 

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดม้ี
แหล่งน  ำกักเก็บไว้
ใช้ในฤดูแล้งท่ี
เพียงพอ 

กองช่ำง 

18 โครงกำรติดตั งเครื่อง
ออกก ำลังกำยที่ลำน
กีฬำ หมู่ 9 

เพื่อให้ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
และสุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรง 

ติดตั งเครื่องออก
ก ำลังกำย 

    1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 



77 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 9 บ้านเนิน 
แสนสุข 

          

19 โครงกำรขยำยไฟฟ้ำ
รำยทำงบริเวณสำย
ทำงเข้ำลำนกีฬำ  
หมู่ 9 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรแก่
ประชำชน 

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
รำยทำงพร้อม
ติดตั งหลอดไฟ 

   500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

20 โครงกำรขยำยไฟฟ้ำ
รำยทำงบริเวณสำย
ทำงแยกบ้ำนสวนถึง
บ้ำนครูแมว ระยะทำง
800 เมตร 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรแก่
ประชำชน 

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
รำยทำงพร้อม
ติดตั งหลอดไฟ 

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

ประชำชน  
ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

รวม 20 โครงการ 
 หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม           

1 โครงกำรซ่อมแซม
ระบบประปำหมูบ่้ำน 
หมู่  10 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด 
ส ำหรับอุปโภค -
บริโภค 

ซ่อมแซมระบบ
ประปำหมู่บ้ำน 
หมู่  10 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีน  ำท่ี
สะอำดส ำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่ำง 

2 โครงกำรวำงท่อ
ระบำยน  ำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่  10 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ 
น  ำท่วมขัง 

วำงท่อระบำยน  ำ
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  10 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  จุด 

น  ำไหลสะดวก  
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม           
3 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน

ภูมิภำคจังหวัดสระแก้ว 
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
แรงต่ ำภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  10 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรแก่
ประชำชน   
 

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำค 
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  10 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวำงท่อระบำย
น  ำ  หมู่  10 

เพื่อให้กำรสัญจร
ไป - มำ ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวำงท่อ
ระบำยน  ำ หมู่ 10 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 
 

ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

5 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมวำงท่อระบำย
น  ำ  หมู่  10 

เพื่อให้กำรสัญจร
ไป - มำ ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง พร้อม
วำงท่อ  ระบำยน  ำ  
หมู่  10 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน  1  เส้น 

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำม 
สะดวกมำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

6 โครงกำรปรับปรุง  
ซ่อมแซมศำลำ
กลำงบ้ำน หมู่  10 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้สำธำรณ 
ประโยชนภ์ำยใน 
หมู่บ้ำน 

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ศำลำกลำงบ้ำน 
หมู่  10 

 600,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

600,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

600,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

จ ำนวน 1  แห่ง ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้ 
สำธำรณประโยชน์ 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม           
7 โครงกำรก่อสร้ำง/

ซ่อมแซมถนนคอนกรตี 
เสรมิเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน  หมู่  10 

เพื่อให้กำรสัญจร
ไป - มำ ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
ภำยในหมู่บ้ำน   
หมู่  10 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน  1  เส้น 

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

8 โครงกำรติดตั งไฟฟ้ำ
รำยทำงภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  10 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรแก่
ประชำชน 

ติดตั งไฟฟ้ำรำย
ทำงภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  10 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัย
เพิ่มขึ น 

กองช่ำง 

9 โครงกำรติดตั งระบบ 
ถังกรองน  ำประปำ  
หมู่  10 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด 
ส ำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ระบบถังกรอง
น  ำประปำ หมู่ 10 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  เส้น 

ประชำชนมีน  ำท่ี
สะอำด ส ำหรับ
อุปโภค-บริโภค 
  

กองช่ำง 

10 โครงกำรซ่อมแซม
ระบบเสียงตำมสำย 
หมู่  10 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับรู้ข่ำวสำร 
ที่หมู่บ้ำนได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

ซ่อมแซม  ระบบ
เสียงตำมสำย 
หมู่  10 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ข่ำวสำร ที่หมู่บ้ำน
ได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม           
11 โครงกำรขุดเจำะบ่อ

บำดำลพร้อมติดตั ง 
ระบบประปำ หมู่  10 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด 
ส ำหรับอุปโภค -
บริโภค 

ขุดเจำะบ่อบำดำล
พร้อมติดตั ง ระบบ
ประปำ  หมู่  10 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ และมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

12 โครงกำรปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณหน้ำฝำย 
น  ำล้น หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุงให้
บริเวณฝำยน  ำล้น
ให้มีภูมิทัศน์ที่ดี
มำกขึ น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหน้ำฝำยน  ำ
ล้น หมู่ที่ 10 

 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 จ ำนวน 1  แห่ง บริเวณฝำยน  ำล้น
มภีูมิทัศน์ที่ดมีำก
ขึ น 

กองช่ำง 

13 โครงกำรขุดลอกคลอง
สำธำรณประโยชน์ 
(คลองงูเห่ำ) หมู่ที่ 10 

เพื่อเพ่ิมศักยภำพ
และประสิทธิภำพ
กำรกักเก็บน  ำของ
แหล่งน  ำสำธำรณะ 

ขุดลอกคลอง
สำธำรณประโยชน์ 
(คลองงูเห่ำ) หมู่ที่ 
10 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำง
น้อยปีละ 1 
โครงกำร 

-แหล่งน  ำสำมำรถ
กักเก็บน  ำไดม้ำก
ขึ น 
-ประชำชนมี
ปริมำณน  ำ
เพียงพอในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่ำง 



81 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม           
14 โครงกำรก่อสร้ำงลำน

กีฬำพร้อมอุปกรณ์
ออกก ำลังกำย  
หมู่ที่ 10 

เพื่อส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำย 
เสรมิสร้ำงสุขภำพ
ให้แข็งแรง 

ก่อสร้ำงลำนกีฬำ
พร้อมอุปกรณ์ออก 
ก ำลังกำย หมู่ 10 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 จ ำนวน  1  แห่ง ประชำชนมี
สถำนท่ีส ำหรับ
ออกก ำลังกำย 

กองช่ำง 

15 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนนดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้ำน
ท่ำมะตูม เชื่อมบำ้นท่ำ
แยก หมู่  4 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนดินลูกรัง หมู่
ที่ 10 บ้ำนท่ำ
มะตูม เชื่อมบ้ำน
ท่ำแยก หมู่  4 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 70 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

16 โครงกำรขุดลอกคลอง
สำธำรณะภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 10 
(คลองงูเห่ำและคลอง
นำ) 

เพื่อเพ่ิมศักยภำพ
และประสิทธิภำพ
กำรกักเก็บน  ำของ
คลองสำธำรณะ 

ขุดลอกคลอง
สำธำรณะภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 10 
(คลองงูเห่ำและ
คลองนำ) 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำง
น้อยปีละ 1 
โครงกำร 

-แหล่งน  ำสำมำรถ
กักเก็บน  ำได้มำกขึ น 
-ประชำชนมี
ปริมำณน  ำเพียงพอ
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่ำง 

17 โครงกำรก ำจดัวัชพืช/ 
ผักตบชวำ ในแหล่งน  ำ
สำธำรณะภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 10 

เพื่อก ำจัดวัชพืชใน
แหล่งน  ำสำธำรณะ 

ก ำจัดวัชพืช/ 
ผักตบชวำ ใน
แหล่งน  ำสำธำรณะ
ภำยในหมู่บ้ำน  

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั ง 

ประชำชนสำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำก
แหล่งน  ำสำธำรณะ
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

กองช่ำง 



82 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม           
18 โครงกำรก่อสร้ำง

ถนนลำดยำงหมู่ 10 
เชื่อม หมู่ 4 ระยะทำง 
2,500 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง 

  1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 
700 เมตร 

1,200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 
800 เมตร 

1,500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ระยะทำง 
1,000 เมตร 

ประชำชน  
ร้อยละ 90 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสัญจรไป - มำ 
ของประชำชนได้รับ
ควำม สะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) บริเวณซอย 
แม่บุญ ระยะทำง 130 
เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล) 

    300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

ประชำชน  
ร้อยละ 90 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสัญจรไป - มำ 
ของประชำชนได้รับ
ควำม สะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) บริเวณซอยซอย
โปร่งนก ระยะทำง 
400 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล) 

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

ประชำชน  
ร้อยละ 90 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสัญจรไป - มำ 
ของประชำชนได้รับ
ควำม สะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

21 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล) บริเวณซอย
เส้นทำงแยกบ้ำนโคก
ทรัพย์เชื่อมบ้ำน 
นำยสมศักดิ์ รอดหนู
ระยะทำง 300 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล) 

    400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

ประชำชน  
ร้อยละ 90 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสัญจรไป - มำ 
ของประชำชนได้รับ
ควำม สะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 



83 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม           
22 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ

แรงต่ ำบริเวณทำงเข้ำ
หมู่บ้ำน ถึงฝำยน  ำล้นท่ำ
มะตูม 

เพื่อให้แสงสว่ำงตำม
เส้นทำงกำรสัญจร
แก่ประชำชน 

ขยำยเขตไฟฟ้ำรำย
ทำงพร้อมติดตั ง
หลอดไฟ 

   500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

23 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
แรงต่ ำจำกบ้ำนนำย
สมศักดิ์ ถึง บ้ำนนำงถม 
ระยะทำง 800 เมตร 

เพื่อให้แสงสว่ำงตำม
เส้นทำงกำรสัญจร
แก่ประชำชน 

ขยำยเขตไฟฟ้ำรำย
ทำงพร้อมติดตั ง
หลอดไฟ 

   500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

24 โครงกำรติดตั งถังกรอง
น  ำระบบประปำ ภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่10 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำอุปโภค - บริโภค
และมีคุณภำพชิวิตท่ี
ดี 

ติดตั งถังกรองน  ำ
ระบบประปำ 

   500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีขึ น 

กองช่ำง 

25 โครงกำรติดตั งเครื่อง
กรองน  ำประปำกลุ่ม
บ้ำนโคกทรัพย์ 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำอุปโภค - บริโภค
และมีคุณภำพชิวิตท่ี
ดี 

ติดตั งถังกรองน  ำ
ระบบประปำ 

    300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม           
26 โครงกำรปรับปรุงภมูิ

ทัศน์สองฝั่งคลองห้วย
ใหญ่ หมู่ 10  

เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของ
หมู่บ้ำนและ
ประชำชนใน
หมู่บ้ำนมีรำยได้
เพิ่มขึ นจำก
นักท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สองฝั่งคลองห้วย
ใหญ่ 

    
 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของ
หมู่บ้ำนประชำชน
มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

รวม  26 โครงการ 
 หมู่ที่ 11 บ้านคลอง 

หนิเทนิ 
          

1 โครงกำรปรับปรุงท่อ
ส่งน  ำประปำ (เพิม่
ขนำด) หมู่  11 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด 
ส ำหรับอุปโภค -
บริโภค และมี
ปริมำณเพียงพอ 

เพิ่มขนำดท่อส่ง
น  ำประปำ หมู่ 11 

 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีน  ำท่ี
สะอำด ส ำหรับ
อุปโภค-บริโภค 
และมีปริมำณ
เพียงพอ 

กองช่ำง 

2 โครงกำรก่อสร้ำง 
ซ่อมแซม ถนนดิน
ลูกรังภำยในหมู่บ้ำน
หมู่  11 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำง ซ่อมแซม 
ถนนดินลูกรังภำย 
ในหมู่บ้ำน หมู่ 11 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  เส้น 

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 11 บ้านคลอง
หินเทิน 

          

3 โครงกำรก่อสร้ำง 
ซ่อมแซม ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่
11 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำง ซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กหมู่ 11 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 
 

อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  เส้น 

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

4 โครงกำรติดตั งไฟฟ้ำ
รำยทำงพร้อมเปลี่ยน
หม้อแปลงเป็น 3 
เฟส หมู่  11 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรให้แก่
ประชำชน 

ติดตั งไฟฟ้ำรำย
ทำงพร้อมเปลี่ยน 
หม้อแปลงเป็น  3  
เฟส  หมู่  11 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

5 โครงกำรวำงท่อ
ระบำยน  ำภำยใน
หมู่บ้ำน 
หมู่  11 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ 
น  ำท่วมขัง 

วำงท่อระบำยน  ำ
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  11 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  จุด 

น  ำไหลสะดวก  
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 

6 โครงกำรปรับปรุง  
ซ่อมแซมไหล่ทำง  
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนดิน รอบ
หมู่บ้ำน หมู่ที่  11 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ปรับปรุง  ซ่อมแซม
ไหล่ทำง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนดินรอบหมู่บ้ำน
หมู่ท่ี  11 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  เส้น 

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 11 บ้านคลอง
หินเทิน 

          

7 โครงกำรก่อสร้ำงลูก
ระนำดชะลอ
ควำมเร็ว 
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่
11 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
และควำม
ปลอดภัย 

ก่อสร้ำงลูกระนำด
ชะลอควำมเร็ว
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่  11 

 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 
 

ประชำชน  
ร้อยละ 85  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจร ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัย 

กองช่ำง 

8 โครงกำรเป่ำล้ำง
ระบบประปำ หมู่  
11 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด
ส ำหรับอุปโภค-
บริโภค 

โครงกำรเป่ำล้ำง
ระบบประปำ 
หมู่  11 

 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีน  ำท่ี
สะอำดส ำหรับ
อุปโภค-บริโภค 
 

กองช่ำง 

9 โครงกำรขยำย
ไฟฟ้ำแรงสูง หมู่ที่ 
11 

เพื่อใหป้ระชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้ครอบคลุม
ทุกครัวเรือน 

ขยำยไฟฟ้ำแรงสูง 
หมู่ที่ 11 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

10 โครงกำรติดตั งไฟฟ้ำ
รำยทำงพร้อมเปลี่ยน
หม้อแปลงเป็น 3 เฟส  
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจร  แก่
ประชำชน 

ติดตั งไฟฟ้ำรำย
ทำงภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  11 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  สำย 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 
ในกำรเดินทำง 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 11 บ้านคลอง
หินเทิน 

          

11 โครงกำรติดตั งเครื่อง
กรองน  ำส ำหรับบริโภค
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำด ใน
กำรอุปโภค -
บริโภค 

ติดตั งเครื่องกรอง
น  ำส ำหรับบริโภค
ภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 11 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 
 

จ ำนวน 1  แห่ง ประชำชนมีน  ำท่ี
สะอำด ในกำร
อุปโภค-บริโภค 

กองช่ำง 

12 โครงกำรจดัซื อเครื่อง
ออกก ำลังกำย  
หมู่ที่ 11 

เพื่อส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำย 
เสรมิสร้ำงสุขภำพ
ให้แข็งแรง 

จัดซื อเครื่องออก
ก ำลังกำย  
หมู่ที่ 11 

 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน  1  แห่ง ประชำชนมี
อุปกรณ์ส ำหรับ
ออกก ำลังกำย 

กองช่ำง 

13 โครงกำรก่อสร้ำง
อำคำรเอนกประสงค์ 
(โดม) หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้สำธำรณ 
ประโยชนภ์ำยใน 
หมู่บ้ำน 

ก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์  
หมู่ที่ 11 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมี
สถำนท่ีใช้สำธำรณ 
ประโยชน ์

กองช่ำง 

14 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
บริเวณบำ้น 
นำงสร้อยทอง 
ระยะทำง 500 เมตร 
 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง 

    400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 11 บ้านคลอง
หินเทิน 

          

15 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
บริเวณบำ้นบ้ำนลุงโฮม 
ระยะ 1,000 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง 

   500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 
 

ประชำชน  
ร้อยละ 85  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจร ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัย 

กองช่ำง 

16 โครงกำรขยำยไหล่ทำง
บริเวณบำ้นครูแมว ถึง 
บ้ำนนำยวีระพล
ระยะทำง 100 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ขยำยไหล่ทำง
บริเวณบำ้นครูแมว 
ถึงบ้ำนนำยวีระพล 

    200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจร ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัย 

กองช่ำง 

รวม  16 โครงการ 
 หมู่ที่ 12 บ้านหัว

กุญแจใต้ 
          

1 โครงกำรต่อเติมศำลำ
กลำงหมู่บ้ำน  
หมู่  12 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีสำธำรณ 
ประโยชนภ์ำยใน 
หมู่บ้ำน 

ต่อเติมศำลำกลำง
หมู่บ้ำน หมู่  12 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1  แห่ง ประชำชนมี
สถำนท่ีสำธำรณะ
ประโยชน ์

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 12 บ้านหัว
กุญแจใต้ 

          

2 โครงกำรก่อสร้ำง
ซ่อมแซม ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำน หมู1่2 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำง ซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน  หมู่  12 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 
 

อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  เส้น 

กำรสญัจรของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

3 โครงกำรติดตั งไฟ
จรำจร  ไฟส่องสว่ำง
แยกโชคปรีชำและคุ้ม
บุญยัง หมู่  12 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรให้แก่
ประชำชน 

ติดตั งไฟจรำจร  
ไฟส่องสว่ำงแยก
โชคปรีชำและคุ้ม
บุญยัง หมู่  12 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจร ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัย 

กองช่ำง 

4 โครงกำรซ่อมแซมถนน
ลูกรังภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  12 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภำยใน
หมู่บ้ำน 
หมู่  12 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจร
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

5 โครงกำรวำงท่อระบำย
น  ำภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  12 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ 
น  ำท่วมขัง 

วำงท่อระบำยน  ำ
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  12 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  จุด 

น  ำไหลสะดวก  ไม่
ท่วมขัง 

กองช่ำง 



90 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 12 บ้านหัว
กุญแจใต้ 

          

6 โครงกำรติดตั งไฟฟ้ำ 
รำยทำง หมู่  12 

เพื่อให้แสงสว่ำง
ตำมเส้นทำงกำร
สัญจรให้แก่
ประชำชน 

ติดตั งไฟฟ้ำรำย
ทำง  หมู่  12 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 
 

อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  สำย 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง 

กองช่ำง 

7 โครงกำร ก่อสร้ำง/ ขุด
ลอกทำงระบำยน  ำ   
หมู่  12 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ 
น  ำท่วมขัง 

ก่อสร้ำง/ขุดลอก
ทำงระบำยน  ำ  
หมู่  12 

 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  จุด 

น  ำไหลสะดวก  ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่ำง 

8 โครงกำรก่อสร้ำง
หลังคำคลมุลำนกีฬำ 
(โดม) หมู่  12 

เพื่อป้องกัน
แสงแดด ลมฝน
และ จัดกิจกรรม
ต่ำงๆ 

หลังคำ หลมุลำน
กีฬำ (โดม)  
หมู่ 12 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและมี
สถำนท่ีจัด
กิจกรรมต่ำงๆ 
 

กองช่ำง 

9 โครงกำรก่อสร้ำง/
ซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 12 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

ก่อสร้ำง ซอมแซม 
ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน  หมู่  12 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  เส้น 

กำรสญัจรของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 12 บ้านหัว
กุญแจใต้ 

          

10 โครงกำรซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 12 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่  12 

 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กำรสญัจรของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ น  

กองช่ำง 

11 โครงกำรติดตั งไฟ
จรำจรบริเวณทำงแยก
คุ้มบุญยัง หมู่ที่ 12 

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุบน
ท้องถนน 

ติดตั งไฟจรำจร
บริเวณทำงแยกคุม้
บุญยัง หมู่ท่ี 12 

 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยจำกกำร
สัญจรบนท้องถนน 

กองช่ำง 

12 โครงกำรวำงท่อระบำย
น  ำภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 12 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำน  ำ
ท่วมขัง 

วำงท่อระบำยน  ำ
ภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  12 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 100 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

13 โครงกำรก่อสร้ำง
หลังคำลำนกีฬำใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 12 

เพื่อป้องกัน
แสงแดด ลมฝน
และ จัดกิจกรรม
ต่ำงๆ 

ก่อสร้ำงหลังคำ
ลำนกีฬำใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 12 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกและมี
สถำนท่ีจัด
กิจกรรมต่ำงๆ 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 12 บ้านหัว
กุญแจใต้ 

          

14 โครงกำรจดัท ำลู่วิ่ง
บริเวณรอบสระน  ำ
สำธำรณะ หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีส ำหรับวิ่ง
ในกำรออกก ำลัง
กำย 

จัดท ำลู่วิ่งบริเวณ
รอบสระน  ำ
สำธำรณะ  
หมู่ที่ 12 

 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 จ ำนวน 1  แห่ง ประชำชนมี
สถำนท่ีส ำหรับวิ่ง
ในกำรออกก ำลัง
กำย 

กองช่ำง 

15 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
บริเวณซอยโชคปรีชำ 
ถึง หมู่ 2 ระยะทำง 
300 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง 

    300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยจำกกำร
สัญจรบนท้องถนน 

กองช่ำง 

16 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
บริเวณซอยสระน  ำ
สำธำรณะ ถึงหมู่  9
ระยะทำง 700 เมตร 

เพื่อให้กำรสัญจร
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง 

   500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยจำกกำร
สัญจรบนท้องถนน 

กองช่ำง 

17 โครงกำรก่อสร้ำง
อำคำรอเนกประสงค์ 
หมู่ 12 

เพื่อให้ประชำชนม ี
สถำนท่ีในกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ 
และออกก ำลังกำย 

     500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

จ ำนวน 1  แห่ง ประชำชนมี
สถำนท่ีในกำรออก
ก ำลังกำยและจัด
กิจกรรมต่ำงๆ 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 หมู่ที่ 12 บ้านหัว
กุญแจใต้ 

          

18 โครงกำรขยำยเสียง
ตำมสำยภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ 12 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับรู้ข่ำวสำรที่
หมู่บ้ำนแจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

ขยำยเสยีงตำม
สำยภำยใน
หมู่บ้ำน 

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับรู้
ข่ำวสำรที่หมู่บำ้น
ได้แจ้ง
ประชำสมัพันธ์ 

กองช่ำง 

19 โครงกำรปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สระน  ำสำธำรณะ 
หมู่ 12 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ของหมู่บ้ำน
ให้น่ำอยู่สะอำด 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สระน  ำสำธำรณะ 

    500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 

รวม 19 โครงการ 
 โครงการระดับต าบล           

1 โครงกำรก่อสร้ำง/
ซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กทุกหมู่บ้ำน 
ภำยในต ำบลหนอง
บอน 

เพื่อให้กำรสัญจร
ไป - มำ ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 

ถนน คสล.ทุก
หมู่บ้ำน ภำยใน
ต ำบลหนองบอน 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 - คกก.ตรวจรับ
งำนจ้ำงตรวจรับ
งำนโดยไม่มี
ปัญหำและข้อ
ท้วงติง 
- อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1 เส้น 

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 โครงการระดับต าบล           
2 โครงกำรก่อสร้ำง/ 

ซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและ
ขยำยไหล่ทำง ทุก
หมู่บ้ำน ภำยใน 
ต ำบลหนองบอน 

เพื่อให้กำรสัญจรไป 
- มำ ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง 
และขยำยไหล่ทำง 
ทุกหมู่บ้ำน ภำยใน 
ต ำบลหนองบอน 

  2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 85  
ของต ำบลได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนได้รับกำร
บริกำรสำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

4 โครงกำรติดตั ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้ำรำยทำง
ทุกหมู่บ้ำนภำยในต ำบล
หนองบอน 

เพื่อให้แสงสว่ำงตำม
เส้นทำงกำรสัญจร
ให้แก่ประชำชน 

ติดตั ง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้ำรำยทำง 
ทุกหมู่บ้ำนภำยใน
ต ำบลหนองบอน 

  1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อยจ ำนวน 
1  สำย 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

5 โครงกำรส่งเสริม/ติดตั ง
กำรใช้ไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์ (โซ
ล่ำเชลล์) ทุกหมู่บ้ำนใน
เขตต ำบลหนองบอน 

เพื่อกักเก็บพลังงำน
ไฟฟ้ำไว้ใช้ประโยชน์
ต่ำงๆ 

ทุกหมู่บ้ำนภำยใน 
ต ำบลหนองบอน 

  1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตดีขึ น 

กองช่ำง 

6 โครงกำรก่อสร้ำงห้องน  ำ
สำธำรณะภำยในต ำบล
หนองบอน 

เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถใช้ประโยชน์
จำกห้องน  ำ
สำธำรณะได้อย่ำง
คุ้มค่ำ 

ก่อสร้ำงห้องน  ำ
สำธำรณะภำยใน
ต ำบลหนองบอน 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนสำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำก
ห้องน  ำสำธำรณะท่ี
ดีขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 โครงการระดับต าบล           
7 โครงกำรก่อสร้ำง/

ซ่อมแซมลำนกีฬำพร้อม
อุปกรณ์ออกก ำลังกำย
ทุกหมู่บ้ำนในเขตต ำบล 
หนองบอน 

ประชำชนมีสถำนท่ี
ในกำรออกก ำลังกำย  
 

ก่อสร้ำง/ซ่อมแซม
ลำนกีฬำพร้อม
อุปกรณ์ออกก ำลังกำย  
ทุกหมู่บ้ำน ในเขต
ต ำบลหนองบอน 

  5,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

5,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนมีสถำนท่ี
ในกำรออกก ำลัง
กำย 

กองช่ำง 

8 โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลพร้อมติดตั ง
ระบบซับเมิร์สและถัง
แชมเปญทุกหมู่บ้ำน
ภำยในต ำบลหนองบอน 

เพื่อให้ประชำชนมี
น  ำท่ีสะอำดส ำหรับ
อุปโภค -บริโภค 

ขุดเจำะบ่อบำดำล
พร้อมติดตั งระบบ 
ซับเมิร์สและถังแชม
เปญ ทุกหมูบ่้ำน
ภำยในต ำบลหนอง
บอน 

  1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อยจ ำนวน 
1  แห่ง 

ประชำชนมีน  ำท่ี
สะอำดส ำหรับ
อุปโภค-บริโภค 
 สะดวกมำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

9 โครงกำรก่อสร้ำง/
ซ่อมแซม ถนนดิน พร้อม
ลงดิน และขยำยไหล่ทำง
ดิน ทุกหมู่บำ้นภำยใน
ต ำบลหนองบอน 

เพื่อให้กำรสัญจรไป 
- มำ ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก 

ก่อสร้ำง/ซ่อมแซม ถนน
ดิน พร้อมลงดิน และ
ขยำยไหล่ทำงดิน ทุก
หมู่บ้ำนภำยในต ำบล
หนองบอน 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 90  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนได้รับกำร
บริกำรสำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

11 โครงกำรก่อสร้ำงสนำม
กีฬำบริเวณท่ี 
ท ำกำร อบต.หนองบอน 

เพื่อเป็นสถำนท่ี
ศูนย์กลำงให้
ประชำชนมีสนำม
กีฬำส ำหรับกำรออก
ก ำลังกำย 
 

บริเวณ ท่ีท ำกำร  
อบต.หนองบอน 

   5,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

5,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนได้รับกำร
บริกำรสำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 โครงการระดับต าบล           
12 โครงกำรก่อสร้ำง

อำคำรอเนกประสงค์ 
(ณ ที่ท ำกำร อบต.
หนองบอน) 

เพื่อเป็นสถำนท่ี
ส ำหรับจัดกิจกรรม
ต่ำงๆของต ำบล
หนองบอน 

ที่ท ำกำร  
อบต.หนองบอน 

   1,500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

จ ำนวน 1  แห่ง มีสถำนท่ีจัดกิจ
กรมต่ำงๆอยำ่งมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

13 โครงกำรก่อสร้ำง
อำคำรประชุมสภำ 
อบต.หนองบอน 

เพื่อเป็นสถำนท่ี
ส ำหรับกำรประชุม
สภำ อบต.หนอง
บอน 

ที่ท ำกำร  
อบต.หนองบอน 

   2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

จ ำนวน 1  แห่ง มสีถำนท่ีส ำหรับ
กำรประชุมสภำ 
อบต.หนองบอน 

กองช่ำง 

14 โครงกำรปรับปรุง/
ซ่อมแซม /ต่อเติม 
อำคำรส ำนักงำน อบต.
หนองบอน 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำมสะดวกใน
กำรรับบริกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม /
ต่อเติม อำคำร
ส ำนักงำน อบต.หนอง
บอน 

  1,200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 คกก.ตรวจรับงำน
จ้ำงตรวจรับงำน
โดยไม่มีปัญหำ
และข้อท้วงติง 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
รับบริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

กองช่ำง 

15 โครงกำรปรับปรุง/
ซ่อมแซมห้องประชุม
สภำ อบต.หนองบอน 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำมสะดวกใน
กำรรับบริกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ห้องประชุมสภำ 
อบต.หนองบอน 

  150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 
 

 คกก.ตรวจรับงำน
จ้ำงตรวจรับงำน
โดยไม่มีปัญหำ
และข้อท้วงติง 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
รับบริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

กองช่ำง 

16 โครงกำรปรับปรุง/
ซ่อมแซม โรงเก็บพัสดุ 
อบต.หนองบอน 

เพื่อให้มีควำมม่ันคง
แข็งแรงและมี
ประสิทธิภำพในกำร
ใช้งำน 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
โรงเก็บพัสด ุ

  150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  คกก.ตรวจรับงำน
จ้ำงตรวจรับงำน
โดยไม่มีปัญหำ 

เพื่อให้มีควำมม่ันคง
แข็งแรงและมี
ประสิทธิภำพในกำร
ใช้งำน 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 โครงการระดับต าบล           
17 โครงกำรปรับปรุง/

ซ่อมแซม อำคำรโรง
จอดรถ อบต.หนอง
บอน 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
ในกำรตืดต่อข้อ
รำชกำรต่ำงๆ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
อำคำรโรงจอดรถ 
อบต.หนองบอน 

  80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 คกก.ตรวจรับ
งำนจ้ำงตรวจรับ
งำนโดยไม่มี
ปัญหำและข้อ
ท้วงติง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรมำตดิต่อข้อ
รำชกำรต่ำงๆ 

กองช่ำง 

18 โครงกำรก่อสร้ำง 
โรงจอดรถ  อบต.
หนองบอน 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
ในกำรตืดต่อข้อ
รำชกำรต่ำงๆ 

ก่อสร้ำงโรงจอดรถ  
อบต.หนองบอน 

   500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

คกก.ตรวจรับ
งำนจ้ำงตรวจรับ
งำนโดยไม่มี
ปัญหำและข้อ
ท้วงติง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรมำตดิต่อข้อ
รำชกำรต่ำงๆ 

กองช่ำง 

19 โครงกำรปรับปรุง/
ซ่อมแซม ทำงเข้ำ – 
ออก พร้อมถนน
คอนกรีต หน้ำที่ท ำ
กำร อบต.หนองบอน 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
ในกำรตืดต่อข้อ
รำชกำรต่ำงๆ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ทำงเข้ำ – ออก 
พร้อมถนนคอนกรีต 
หน้ำท่ีท ำกำร อบต.
หนองบอน 

   500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 คกก.ตรวจรับ
งำนจ้ำงตรวจรับ
งำนโดยไม่มี
ปัญหำและข้อ
ท้วงติง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรมำตดิต่อข้อ
รำชกำรต่ำงๆ 

กองช่ำง 

20 โครงกำรก่อสร้ำงรั ว 
ก ำแพงที่ท ำกำร อบต.
หนองบอน 

เพื่อเป็นแนวเขต
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อบต.หนอง
บอน 

ก่อสร้ำงรั ว 
ก ำแพงที่ท ำกำร 
อบต.หนองบอน 

   1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

คกก.ตรวจรับ
งำนจ้ำงตรวจรับ
งำนโดยไม่มี
ปัญหำและข้อ
ท้วงติง 

รั วก ำแพงที่ท ำกำร 
อบต.หนองบอน 

กองช่ำง 



98 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 โครงการระดับต าบล           
21 โครงกำรจดัท ำบอร์ด

ประชำสมัพันธ์ อบต.
หนองบอน 

เพื่อติดประกำศ
ประชำสมัพันธ์
ข่ำวสำรตำ่งๆให้
ประชำชนทรำบ 

ประชำชนไดร้ับรู้
ข่ำวสำรตำ่งๆ 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 
 

 คกก.ตรวจรับ
งำนจ้ำงตรวจรับ
งำนโดยไม่มี
ปัญหำและข้อ
ท้วงติง 

เพื่อติดประกำศ
ประชำสมัพันธ์
ข่ำวสำรตำ่งๆให้
ประชำชนทรำบ 

กองช่ำง 

22 โครงกำรปรับปรุง
สภำพภูมิทัศน์
บริเวณที่ท ำกำร  
อบต.หนองบอน 

เพื่อปรับปรุงให้
บริเวณทีท่ ำกำร 
อบต.หนองบอน 
มีภูมิทัศน์ท่ีดมีำก
ขึ น 

บริเวณ ที่ท ำกำร 
อบต.หนองบอน 

   100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 
 

จ ำนวน 1  แห่ง บริเวณทีท่ ำกำร 
อบต.หนองบอนมี 
ภูมิทัศน์ที่ดีมำกขึ น 

กองช่ำง 

23 โครงกำรก่อสร้ำง/
ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กภำยในต ำบล
หนองบอน 

เพื่อให้เด็กเล็ก
ภำยในต ำบลหนอง
บอน ได้มีสถำนท่ี
ส ำหรับท ำกำรเรียน
กำรสอน 

ทุกหมู่บ้ำน ภำยใน
ต ำบลหนองบอน 
 

 2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 
 

 จ ำนวน 1  แห่ง เด็กเล็กภำยใน
ต ำบลหนองบอน 
ได้มสีถำนท่ีส ำหรับ
ท ำกำรเรียนกำร
สอน 

กอง
กำรศึกษำฯ 

24 โครงกำรก่อสร้ำง/
ซ่อมแซม ลำนกีฬำ  
ทุกหมู่บ้ำนในเขต
ต ำบลหนองบอน 

เพื่อให้ประชำชนมี
สถำนท่ีในกำรออก
ก ำลังกำย และเล่น
กีฬำประเภทต่ำงๆ 

ก่อสร้ำงลำนกีฬำทุก
หมู่บ้ำน ในพื นที่
ต ำบล 
หนองบอน 

   2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  แห่ง 

ประชำชนมี
สถำนท่ีในกำรออก
ก ำลังกำย และเล่น
กีฬำประเภทต่ำงๆ 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

 โครงการระดับต าบล           
25 โครงกำร 1 อปท.     

1 ถนนใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมของ    
อบต.หนองบอน 

เพื่อให้กำรสัญจร
ไป - มำ ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 

เป็นถนนที่สวย
และเข้ำกับ
ธรรมชำติแวดล้อม
ที่ดีขึ น 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

 
 

จ ำนวน 1  แห่ง กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

26 โครงกำรก่อสร้ำง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลำดยำงภำยใน
พื นที่ต ำบลหนองบอน 

เพื่อให้กำรสัญจร
ไป - มำ ของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 

ก่อสร้ำงปรับปรุง/ 
ซ่อมแซมถนน 
ลำดยำง ภำยใน 
พื นที ่

  10,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

10,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

10,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
 

กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำง
น้อยจ ำนวน 1 
สำยทำง 

กำรสญัจรไป - มำ 
ของประชำชน
ได้รับควำมสะดวก
มำกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

27 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคสระแก้ว 

เพื่อขยำยเขต
ไฟฟ้ำในพื นที่
ต ำบลหนองบอน 

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำค
สระแก้ว 

 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

28 อุดหนุนกำรประปำ
ส่วนภูมภิำคสระแก้ว 

เพื่อขยำยเขต
ประปำในพื นท่ี
ต ำบลหนองบอน 

อุดหนุนกำร
ประปำส่วน
ภูมิภำคสระแก้ว 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชน  
ร้อยละ 80  
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

รวมโครงการระดับต าบล  28  โครงการ 
รวมโครงการทั้งสิ้น  268  โครงการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล้อมและคุณภาพที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเกษตร  
 2. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2.2 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 อุดหนุน/ส่งเสรมิ
โครงกำรปุ๋ยชีวภำพและ
ปุ๋ยอินทรีย์ทุกหมู่บ้ำนใน
ต ำบลหนองบอน 

เพื่อส่งเสริมปุ๋ย
ชีวภำพและปุ๋ย
อินทรีย์ 

ส่งเสริมปุ๋ยชีวภำพ
และปุ๋ยอินทรยี์ทุก
หมู่บ้ำนในต ำบล
หนองบอน 

   300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย 
จ ำนวน  1  แห่ง 

กลุ่มเศรษฐกิจ
ชุมชนมีศักยภำพ
เพิ่มมำกขึ น 

ส ำนักปลดั 

2 อุดหนุน/ส่งเสรมิ
โครงกำรพันธ์ุพืช
เศรษฐกิจทุกหมู่บ้ำนใน
ต ำบลหนองบอน 

เพื่อส่งเสริมพันธุ์
พืชเศรษฐกิจ
ให้กับประชำชน 

ส่งเสริมพันธ์ุพืช
เศรษฐกิจทุก
หมู่บ้ำน 

   300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย 
จ ำนวน  1  แห่ง 

ประชำชนมี
รำยได้เพิ่มขึ น 

ส ำนักปลดั 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

3 อุดหนุน/ส่งเสรมิ
โครงกำรกลุ่มอำชีพ
ต่ำงๆทุกหมู่บ้ำน ภำยใน
ต ำบลหนองบอน 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
อำชีพต่ำงๆ 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
อำชีพต่ำงๆทุก
หมู่บ้ำน  ภำยใน
ต ำบลหนองบอน 

   300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย 
จ ำนวน 1  กลุ่ม 

ประชำชนมี
รำยได้เพิ่มขึ น 

ส ำนักปลดั 

4 อุดหนุน/ส่งเสรมิ
โครงกำรเศรษฐกิจ
พอเพียงครัวเรือนทุก
หมู่บ้ำน ภำยในต ำบล
หนองบอน 

เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ครัวเรือนใน
ต ำบลหนองบอน 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงครัวเรือน
ทุกหมู่บ้ำน ภำยใน
ต ำบลหนองบอน 

   300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย 
จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน 

ประชำชนได้ใช้
ชีวิตตำมแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส ำนักปลดั 

5 โครงกำรปลูกผักสวน
ครัวปลอดสำรพิษทุก
หมู่บ้ำน ภำยในต ำบล
หนองบอน 

เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ครัวเรือนใน
ต ำบลหนองบอน 

ปลูกผักสวนครัว
ปลอดสำรพิษทุก
หมู่บ้ำน ภำยใน
ต ำบลหนองบอน 

   300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย 
จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน 

ประชำชนได้ใช้
ชีวิตตำมแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส ำนักปลดั 

รวม  5  โครงการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล้อมและคุณภาพที่ดี  
   ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสรมิการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม   
                                          เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
 3. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
 3.1 แผนงานการศึกษา 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยำวชน ต ำบล
หนองบอน 

- เพื่อให้เด็กและ
เยำวชนเป็น 
คนดีของสังคม 
- เพื่อให้เด็กและ
เยำวชนได้น ำ 
หลักธรรมค ำสอน
พระพุทธศำสนำ
ไปปรับใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิต 

ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่
เด็กและเยำวชน 
ต ำบลหนองบอน 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ผู้เข้ำร่วมอบรม 
มีคุณธรรม
จริยธรรม 
อย่ำงน้อย 
ร้อยละ  80 

เยำวชนไดร้ับ
ควำมรู้น ำมำ
พัฒนำหมู่บ้ำน 
ต่อไป 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

2 โครงกำรจดังำน
ประเพณี วัฒนธรรมและ
วันส ำคัญต่ำงๆ ของทำง
รำชกำรและท้องถิ่น 
ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
หน่วยงำนรำชกำร และ
องค์กรต่ำงๆ 

-เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
และสบืสำน
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี อันด ี
งำมของท้องถิ่น 
-เพื่อให้เกิด
ควำมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงส่วน
รำชกำรอื่น และ
ท้องถิ่น 

จัดงำนประเพณี 
วัฒนธรรมและวัน
ส ำคัญต่ำงๆ ของ
ทำงรำชกำรและ
ท้องถิ่น ให้กับ
ชุมชนท้องถิน่
หน่วยงำน  
รำชกำร และ
องค์กรต่ำงๆ 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน  1  
โครงกำร 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับกำร
อนุรักษ์ ให้ด ำรง
อยู่สืบไป 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 

3 โครงกำรสนับสนุน
ประเพณีท้องถิ่น 
(เช่น สงกรำนต,์ลอย
กระทง,บุญบั งไฟ,กีฬำ, 
ประเพณีบวชสำมเณร 
ฯลฯ) 

เพื่อเป็นกำร
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนประเพณี
ท้องถิ่น ฯ 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 - โครงกำร 
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค์ที่
ก ำหนดไว้ทุก
ประกำร 
- อย่ำงน้อย
จ ำนวน 
1  โครงกำร 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับกำร
อนุรักษ์ ให้ด ำรง
อยู่สืบไป 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

4 โครงกำรแข่งขันกีฬำ  
(เช่น กีฬำต ำบล กีฬำ
หมู่บ้ำน ,กีฬำเยำวชน 
ฯลฯ) 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมกำรกีฬำให้
เยำวชนมีสุขภำพ
แข็งแรง 

สนับสนุนกำรกีฬำ  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 โครงกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก ำหนดไว้ทุก
ประกำร 
-อย่ำงน้อยจ ำนวน 
1 ครั ง 

สุขภำพร่ำงกำร
แข็งแรง
เสรมิสร้ำงกีฬำ
และนันทนำกำร 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 

5 โครงกำรแข่งขันกีฬำ
ต้ำนยำเสพติด 

เพื่อให้ประชำชน
และเยำวชนใช้ 
เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ ห่ำงไกล
ยำเสพตดิ 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต 
พื นที่ ต.หนองบอน 

 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1  ครั ง ประชำชนและ
เยำวชนใช้เวลำ
ว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ 
และมีควำม
สำมัคคีกัน 

ส ำนักปลัด 

6 โครงกำรแข่งขันกีฬำของ 
อปท.และกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำระหว่ำง อปท. 

เพื่อให้เยำวชนได้
ออกก ำลังกำย 
และใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์ 

สนับสนุนกำรกีฬำ   100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 2 ครั ง สุขภำพร่ำงกำร
แข็งแรง
เสรมิสร้ำงกีฬำ
และนันทนำกำร 

ส ำนักปลดั 
 

7 โครงกำรบญุผะเหวด
เทศน์มหำชำตริ่วมกับ 
จังหวัดสระแก้ว 

เพื่อเป็นกำร
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดงำนบุญผะเหวด
เทศน์มหำชำติ 
ร่วมกับจังหวัด
สระแก้ว 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  โครงกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก ำหนดไว้ทุก
ประกำร 
 

วัฒนธรรม
ประเพณีอันดี 
งำมของท้องถิ่น
ได้รับกำรอนุรักษ์
ให้คงอยู่สืบไป 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

8 โครงกำรปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรตติ ำบล
หนองบอน 

เพื่อเป็นแสดง
ควำมจงรักภักดีแด่
พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ัว 

ปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรต ิ

   300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1  ครั ง ประชำชนมีควำม
จงรักภักดีในต่อ
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 

9 โครงกำรส่งเสริมภมูิ
ปัญญำท้องถิ่น 

เพื่อเป็นกำร
อนุรักษ์และเห็น
คุณค่ำของภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

ส่งเสริมภมูิปัญญำ
ท้องถิ่นต ำบล 
หนองบอน 

  300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1 ครั ง 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ได้รับกำรอนุรักษ์
ให้ด ำรงคงอยู่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 

10 โครงกำรส่งเสริม
กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน ของนักเรียน 
เยำวชน เด็กเล็ก 
ภำยในต ำบลหนองบอน 

เพื่อให้นักเรียน 
เยำวชน และ 
เด็กเล็ก มีทักษะ 
พัฒนำกำรเรียนรู ้
ที่ดีขึ น 

นักเรียน เยำวชน  
เด็กเล็ก ต ำบล 
หนองบอน 

  300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวนนักเรียน
ที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

นักเรียน เยำวชน 
และเด็กเล็ก มี
ทักษะ พัฒนำกำร
เรียนรู้ที่ดีขึ น 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 

11 โครงกำรส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยทุก
หมู่บ้ำนในเขตต ำบล
หนองบอน 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำรให้กับ
ประชำชน 
ในพื นที่ 

จัดซื อเครื่อง 
ออกก ำลังกำย 
ทุกหมู่บ้ำน 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  แห่ง 

ประชำชนมี
สุขภำพร่ำงกำยท่ี
แข็งแรง 

ส ำนักปลดั 

12 โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์กำรศึกษำ 

เพื่อส่งเสริมกำร 
ศึกษำนอกระบบ 
(กศน.) 

ศูนย์ กศน. ต ำบล 
หนองบอน 

  30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1  แห่ง ศูนย์ กศน. ต ำบล
หนองบอน มี
ศักยภำพมำกขึ น 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

13 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพื นท่ีต ำบล
หนองบอนโครงกำร
อำหำรเสริม (นม) และ
โครงกำรอำหำรกลำงวัน 

เพื่อให้เด็กได้รับ
อำหำรและนม 
อย่ำงครบถ้วนและ
เพียงพอ 

โรงเรียนในเขต 
พื นทีต่ ำบล 
หนองบอน 

 2,800,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

2,800,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

2,800,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 4 แห่ง เด็กได้รับอำหำร
อย่ำงครบถ้วน
และเพียงพอ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 

14 อุดหนุนท่ีท ำกำร
ปกครองอ ำเภอเมือง
สระแก้ว โครงกำรงำน
สืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมเบื อง 
บูรพำจังหวัดสระแก้ว 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
องค์กรต่ำงๆให้มี
ประสิทธิภำพ 

ที่ท ำกำรปกครอง 
อ ำเภอเมือง
สระแก้ว 

 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

จ ำนวน 1 ครั ง องค์กรต่ำงๆ
ได้รับกำรพัฒนำ
ให้ดีขึ น 

ส ำนักปลัด 

15 อุดหนุนส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 
โครงกำรปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อ
ถวำยเป็นพระรำชกุศลฯ 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
องค์กรต่ำงๆให้มี
ประสิทธิภำพ 

ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 
สระแก้ว 

   4,500 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1 ครั ง องค์กรต่ำงๆ
ได้รับกำรพัฒนำ 
ให้ดีขึ น 

ส ำนักปลดั 



107 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

16 อุดหนุนส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
โครงกำรจดัท ำป้ำย
ประชำสมัพันธ์เผยแพร่
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดสระแก้ว 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
องค์กรต่ำงๆให้มี
ประสิทธิภำพ 

ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 
สระแก้ว 

 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  จ ำนวน 1 ครั ง องค์กรต่ำงๆ
ได้รับกำรพัฒนำ 
ให้ดีขึ น 

ส ำนักปลดั 

17 อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนในกำรจดั 
ประเพณีท้องถิ่น (เช่น  
วันผู้สูงอำยุ  ประเพณี
สงกรำนต์  ลอยกระทง  
บุญบั งไฟฯ) 

เพื่อเป็นกำรสบื
สำนประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
ต ำบลหนองบอน 

 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

อย่ำงน้อย
จ ำนวน 2  ครั ง 

สืบสำนประเพณ ี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กอง
กำรศึกษำฯ 

18 อุดหนุนอำสำสมัคร 
สำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (อสม) 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
(อสม) ให้มี
ประสิทธิภำพ 

อำสำสมัคร 
สำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (อสม) 

 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

จ ำนวน 1 ครั ง เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำ(อสม) ให้
มีประสิทธิภำพ) 

ส ำนักปลดั 



108 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

19 อุดหนุนโรงเรียนในเขต
พื นที่โครงกำรกีฬำ
เครือข่ำยต ำบลหนอง
บอน 

เพื่อเสรมิสร้ำง
ควำมสำมัคคีของ
นักเรียนโรงเรียน
ในเขตพื นท่ี 

นักเรียนโรงเรียน
ในเขตพื นท่ีต ำบล
หนองบอน 

 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  แห่ง 

เพื่อเสรมิสร้ำง
ควำมสำมัคคี
ระหว่ำงโรงเรียน 
ในเขตพื นท่ี 

กอง
กำรศึกษำฯ 

20 อุดหนุนโรงเรียนในเขต
พื นที่โครงกำรปฏิบัติ
ธรรม 

เพื่อให้เด็กและ
เยำวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมมำกขึ น 

โรงเรียนภำยใน 
ต ำบลหนองบอน 

 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  แห่ง 

เด็กและเยำวชน
มีคุณธรรม 
จริยธรรมมำก
ขึ น 

กอง
กำรศึกษำฯ 

21 อุดหนุนโรงเรียนในเขต
พื นทีต่ ำบลหนองบอน
โครงกำรกิจกรรมวันเด็ก 

เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้และกล้ำ
แสดงออก 

โรงเรียนในเขต
พื นทีต่ ำบล 
หนองบอน 

 60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  แห่ง 

เด็กได้เรยีนรู้
และมีควำมกล้ำ
แสดงออกมำก
ขึ น 

กอง
กำรศึกษำฯ 

22 อุดหนุนโรงเรียนในเขต
พื นที่โครงกำรเข้ำค่ำย
ลูกเสือ - เนตรนำรี 

เพื่อให้กำรจัด
กิจกรรมคำ่ย
ลูกเสือ 
มีศักยภำพมำกขึ น 

โรงเรียนในเขต
พื นที่ต ำบล 
หนองบอน 

 60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  แห่ง 

กิจกรรมคำ่ย
ลูกเสือม ี
ประสิทธิภำพ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

23 โครงกำรสนับสนุนทุน 
กำรศึกษำนักเรยีนด ี
แต่ด้อยโอกำส ยำกจน 

เพื่อให้เยำวชนของ 
ต.หนองบอน 
ได้รับกำรศึกษำ 

เยำวชน ต ำบล
หนองบอน 

 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
ทุนฯ 

เยำวชนต ำบล
หนองบอน 
ได้รับกำรศึกษำ
ที่ดีมำกขึ น 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

24 โครงกำรสงเครำะห์เด็ก/
เยำวชน/ประชำชนท่ี
ด้อยโอกำส 

เพื่อให้เด็ก/
เยำวชน/ประชำชน
ท่ีด้อยโอกำสฐำนะ
ยำกจนมีขวัญ 
ก ำลังใจ และ
คุณภำพชีวิตท่ีดีขึ น 

ทุกหมู่บ้ำนเขต
พื นที่ต ำบล 
หนองบอน 

 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวนเยำวชน 
ที่ด้อยโอกำส 

เด็ก/เยำวชน/
ประชำชนท่ีด้อย 
โอกำสฐำนะ
ยำกจนมีขวัญ  
ก ำลังใจ และ
คุณภำพชีวิตท่ีดี
ขึ น 

กอง
กำรศึกษำฯ 

25 โครงกำรสนับสนุน
นักเรียน/นักศึกษำมี
รำยได้ในช่วงปิดภำค
เรียน 

เพื่อสร้ำงรำยได้
ให้กับนักเรียน 
ในช่วงปิดภำค
เรียน 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต 
พื นทีต่ ำบล 
หนองบอน 

 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  แห่ง 

เด็กและเยำวชน
มีคุณธรรม 
จริยธรรมมำก
ขึ น 

กอง
กำรศึกษำฯ 

26 โครงกำรส่งเสริม/อบรม
ให้ควำมรู้ด้ำนภำษำ 

เพื่อส่งเสริมควำมรู้
ให้กับประชำชน 
ภำยในต ำบล 
หนองบอน 

ทุกหมู่บ้ำน 
ในเขตต ำบล 
หนองบอน 

 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวนนักเรียน
ทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำร 

ประชำชนมี
ควำมรู้ด้ำน
ภำษำเพิ่มขึ น 

กอง
กำรศึกษำฯ 

27 โครงกำร อปท.ร่วมผลิต
บุคลำกรสุขภำพเพื่อ
ชุมชน 

เพื่อผลิตบุคลำกร
ทำงด้ำน
สำธำรณสุข 

นักเรียนในเขต
พื นที่ต ำบล 
หนองบอน 

 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวนคน 
ที่ร่วมโครงกำร 

ท้องถิ่นมี
บุคลำกรเพื่อ
ดูแลทำงด้ำน
สำธำรณสุข 

ส ำนักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

28 โครงกำรสนับสนุน
ทุนกำรศึกษำบุคลำกร 
อบต.หนองบอน 

เพื่อให้บุคลำกร
ของ อบต.หนอง
บอน  มีศักยภำพ
มำกขึ น 

คณะผู้บริหำร/ 
ส.อบต.พนักงำน
ส่วนต ำบล/ 
พนักงำนจ้ำง 

   350,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวนคน 
ที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

บุคลำกรใน
สังกัด อบต. 
หนองบอนมี
ศักยภำพมำกขึ น 

กอง
กำรศึกษำฯ 
ส ำนักปลดั 

29 อุดหนุนกำชำดจังหวัด
สระแก้วโครงกำร
สนับสนุนงำนรำตรผี้ำ
ไทยงำนสืบสำน 
วัฒนธรรมเบื องบูรพำ
และงำนกำชำดฯ 
ในกำรประกวดเดินผ้ำ
ไทยเพื่อกำรกุศล 

เพื่อร่วมประกวด
กำรเดินผ้ำไทย 
เพื่อกำรกุศล 

ส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง 

 5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

จ ำนวน 1  ครั ง ร่วมประกวดกำร
เดินผ้ำไทย 
 เพื่อกำรกุศล 

กอง
กำรศึกษำฯ 

30 โครงกำรอุปสมบทหมู่ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ
5 ธันวำ  99 รูป 

เพื่อเป็นแสดง
ควำมจงรักภักดีแด่
พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ัว 

ประชำชนท่ัวไป 
พื นที่ต ำบล 
หนองบอน 

  20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

ประชำชนมี
ควำมจงรัก 
ภักดีต่อสถำบัน 
พระมหำกษตัริย ์

กอง
กำรศึกษำฯ 

31 โครงกำรอบรมแกนน ำ
เยำวชนต้นแบบ หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมควำมรู้
ให้กับประชำชน
ภำยในต ำบล 
หนองบอน 

เยำวชนหมู่ที่ 7   100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

เยำวชนมีควำมรู้ 
มีควำมกล้ำ
แสดงออก 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

32 โครงกำรจดัตั ง/พัฒนำ
ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน 
พร้อมครสูอนและ
อุปกรณ์สื่อกำรเรียน
ต่ำงๆ 

เพื่อส่งเสริมควำมรู้
ให้กับเด็กนักเรยีน 
ก่อนวัยเรียน
ภำยในต ำบลหนอง
บอน 

ภำยในต ำบลหนอง
บอน 

    1,500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  แห่ง 

นักเรียนได้รับ
ควำมรู้ และมี
พัฒนำกำรที่ด ี

กอง
กำรศึกษำฯ 
 

33 โครงกำรจดัสร้ำงศูนย์
กำรเรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชน   
หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมควำมรู้
ให้กับประชำชน
ภำยในต ำบล 
หนองบอน 

หมู่ที่ 7    400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  แห่ง 

ประชำชนมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ สำมำรถ
น ำมำประยุกต ์
ใช้ในชีวิต 
ประจ ำวันได ้

กอง
กำรศึกษำฯ 

34 อุดหนุนโรงเรียน สังกัด 
สพฐ. ในเขตพื นท่ีต ำบล
หนองบอน โครงกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำ
ส ำหรับนักเรียน 

เพื่อเป็นกำรให้
ควำมรู้นักเรียน 
ในกำรเตรยีมควำม
พร้อมสู่ระดับ
มัธยมศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

โรงเรียนในเขต
พื นที่ต ำบล 
หนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  แห่ง 

นักเรียนในเขต
พื นที่พร้อมก้ำวสู่
ระดับมัธยม 
ศึกษำอย่ำงมี
ศักยภำพ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

35 อุดหนุน ที่ท ำกำร
ปกครองจังหวัดสระแก้ว 
ในโครงกำรต่ำงๆตำม 
นโยบำยจังหวัดฯลฯ 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
องค์กรต่ำงๆให้มี
ประสิทธิภำพ 

ที่ท ำกำรปกครอง
จังหวัดสระแก้ว 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรปลีะ  
1 ครั ง 

องค์กรต่ำงๆ
ได้รับกำรพัฒนำ
ให้ดีขึ น 

ส ำนักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

36 โครงกำรทัศนศึกษำ 
เพื่อเสริมสร้ำง
พัฒนำกำรให้แก่เด็ก
เล็ก 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนำกำร
ทำงด้ำนสติปญัญำ
อำรมณ์ และสังคม
แก่เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษำนอกสถำนท่ี
ส ำหรับเด็กเล็ก
อย่ำงน้อยปีละ  
1 ครั ง 

  10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ร้อยละ 90  
เด็กเล็กได้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

เด็กเล็กมีพัฒนำ
ทำงสติปัญญำ
และอำรมณ์ดีตำม
วัย 

กอง
กำรศึกษำฯ 
 

37 โครงกำรก่อสร้ำงสนำม
เด็กเล่น 

เพื่อให้มีสนำมเด็ก
เล่นส ำหรับเด็กเล็ก
ที่เหมำะสมกับวัย 

ก่อสร้ำงสนำมเด็ก
เล็กตำมแบบ
แปลน จ ำนวน  
1 แห่ง 

  300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 อย่ำงน้อย
จ ำนวน 1  แห่ง 

ก่อสร้ำงสนำมเด็ก
เล็กตำมแบบ
แปลน เพื่อให้มี
สนำมเด็กเล่น
ส ำหรับเด็กเล็กท่ี
เหมำะสมกับวัย 

กอง
กำรศึกษำฯ 

38 โครงกำรจดักิจกรรม
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระ
บรมรำชินินำถ พระบรม
รำชชนนีพันปีหลวง  
12 สิงหำคม 

เพื่อให้เด็กเล็กรู้ถีง
พระคุณของแม่
และมีควำมงรัก
ภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษตัริย ์

จัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกำสวันเฉลมิ
พระเกียรตสิมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินินำถ 
พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง 

  10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

กำรด ำเนิน
โครงกำรปลีะ  
1 ครั ง 

เด็กเล็กรู้ถีง
พระคุณของแม่
และมีควำมงรัก
ภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

39 โครงกำรไหว้คร ู เพื่อเด็กเล็กรู้ควำม
กตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 

จัดกิจกรรมพิธี 
ไหว้ครูกับเด็กเล็ก
ร่วมกับผู้บริหำร 

  5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรปลีะ  
1 ครั ง 

เด็กเล็กมีควำม
กตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 

กอง
กำรศึกษำฯ 



113 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

40 โครงกำรจัดซื อเครื่อง
เล่นพัฒนำกำรเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กได้
เล่นเพื่อ
เสริมสร้ำง
พัฒนำกำรด้ำน
ต่ำงๆ อย่ำง
เหมำะสม 

จัดซื อเครื่องเล่น
สนำมประกอบ 
ด้วย             
1) กระดำนลื่น
อุโมงค์ จ ำนวน  
1 ชุด            
2) สี่เหลี่ยมปีน
ป่ำยเชือกสอง
ด้ำน จ ำนวน     
1 ชุด            
3) สะพำนโค้ง 
จ ำนวน 1 ตัว   
4) ม้ำโยกเด็กเล็ก 
3 ตัว จ ำนวน    
1 ชุด            
5) คอกหมุน 
จ ำนวน 1 ตัว   
6) ชิงช้ำโซ่แกว่ำง 
3 ที่ จ ำนวน     
1 ชุด 

  20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ร้อยละ 90  
เด็กเล็กได้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

มีเครื่องเล่น
สนำมส ำหรับ
เด็กเล็กท่ี
เหมำะสมและ
เพียงพอส ำหรับ
กำรเสริมสร้ำง
พัฒนำกำร 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

41 โครงกำรจดัท ำบอร์ด
กระจกประชำสัมพันธ์
ของ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบอน 

เพื่อให้มีสถำนท่ี
ประชำสมัพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำร 
และควำมรู้ต่ำงๆ 
แก่ผู้ปกครองที่
เหมำะสมมำกขึ น 

จัดจ้ำงท ำบอร์ด
กระจก
ประชำสมัพันธ์ 
(ตำมแบบที่
ก ำหนด) 

  20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ร้อยละ 90  
เด็กเล็กได้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

มีสถำนท่ี
ประชำสมัพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำร 
และควำมรู้ต่ำงๆ 
แก่ผู้ปกครองที่
เหมำะสมมำก
ขึ น 

กอง
กำรศึกษำฯ 
 

42 โครงกำรปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบอน 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.หนองบอน 
ให้มีควำมสวบงำม
ร่มรื่นปลอดภยั 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(ตำมแบบที่
ก ำหนด) 

  55,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

55,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรปลีะ  
1 ครั ง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.หนองบอน 
ให้มีควำมสวบ
งำมร่มรื่น
ปลอดภัย 

กอง
กำรศึกษำฯ 

43 โครงกำรก่อสร้ำง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ 
ต่อเติม ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต.หนองบอน 

เพื่อสร้ำงควำม
มั่นคงแข็งแรงของ
ตัวอำคำรและให้
ควำมปลอดภัยใน
ตัวเด็กเล็กและ
เจ้ำหน้ำท่ี 

(ตำมแบบที่
ก ำหนด) 

  200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1 แห่ง เพื่อสร้ำงควำม
มั่นคงแข็งแรง
ของตัวอำคำร
และให้ควำม
ปลอดภัยในตัว
เด็กเล็กและ
เจ้ำหน้ำท่ี 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

44 โครงกำรทำสีอำคำร 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

เพื่อให้เกิดควำม
สวยงำมและ
ป้องกันอันตรำยท่ี
เกิดจำกสีที่หลุด
ล่อนให้แก่เด็กเล็ก 

 

ทำสีบริเวณ
ภำยในและ
ภำยนอกอำคำร 
ตำมควำม
เหมำะสม 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 เพื่อให้เกิด
ควำมสวยงำม
และป้องกัน
อันตรำยที่เกิด
จำกสีที่หลุด
ล่อนให้แก่เด็ก
เล็ก 

ทำสีบริเวณ
ภำยในและ
ภำยนอกอำคำร 
ตำมควำม
เหมำะสม 

กอง
กำรศึกษำฯ 
 

45 โครงกำรจดัประชุม
ผู้ปกครองเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมควำม
ร่วมมือและสร้ำง
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
รวมทั งแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น 

จัดประชุม
ผู้ปกครองปี
กำรศึกษำละ  
2 ครั ง 

  2,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

2,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

2,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 
ละ 2 ครั ง 

เพื่อส่งเสริมควำม
ร่วมมือและสร้ำง
ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรของ
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กรวมทั ง
แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น 

กอง
กำรศึกษำฯ 

46 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนเด็ก
เล็ก อบต.หนองบอน 

เพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดี 
ควำมร่วมมือและ
กำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลให้แก่เด็ก 

จัดกิจกรรมออก
เยี่ยมบ้ำนเด็กเล็ก
ทุกคนปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั ง 

  5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั ง 

ผู้ปกครองและ
ศพด.มี
ควำมสัมพันธ์ท่ีดี 
รวมทั งกำรดูแล
แก้ไขปัญหำเด็ก 

กอง
กำรศึกษำฯ 



116 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

47 โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
กำรศึกษำ (ค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอนรำยหัว) 

เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับกำรศึกษำที่
เหมำะสมและดี
ขึ น 

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในต ำบล
หนองบอน 

  40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ร้อยละ 90 
ของเด็กเล็ก
ได้รับประโยชน์
จำกโครงกำรนี  

เด็กเล็กได้รับ
กำรสนับสนุน
ทำงกำรศึกษำ 

กอง
กำรศึกษำฯ 
 

48 โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำ (ค่ำหนังสือ
เรียนอุปกรณ์กำรเรียน 
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ำกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรยีน) 

เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับกำรศึกษำที่
เหมำะสมและดีขึ น 

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในต ำบลหนอง
บอน 

  30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ร้อยละ 90 ของ
เด็กเล็กไดร้ับ
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

เด็กเล็กไดร้ับ
กำรสนับสนุน
ทำงกำรศึกษำ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

49 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ
ในช่องปำกเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

เพื่อส่งเสริม
คุณภำพชีวิตและ
ป้องกันฟันผุของ
เด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในต ำบลหนอง
บอน 

  20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ 
1 ครั ง 

ของเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรยีน
ได้รับประโยชน์
จำกโครงกำรนี  

กอง
กำรศึกษำฯ 

50 โครงกำรคดักรองตรวจ
ประเมินและติดตำม
พัฒนำกำรเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

เพื่อส่งเสริมกำร
พัฒนำกำรของเด็ก
เล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน 

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในต ำบลหนอง
บอน 

  20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ 
1 ครั ง 

ของเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรยีน
ได้รับประโยชน์
จำกโครงกำรนี  

กอง
กำรศึกษำฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

51 โครงกำรอำหำร
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริม
คุณภำพชีวิตของ
เด็กเล็ก 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กใน
ต ำบลหนองบอน 

  20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ร้อยละ 90 ของ
เด็กเล็กไดร้ับ
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

เด็กเล็กไดร้ับ
กำรสนับสนุน
ทำงกำรศึกษำ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

52 โครงกำรส่งเสริมศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กปลอดโรค 

เพื่อส่งเสริมกำร
พัฒนำของเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัย
เรียน 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กใน
ต ำบลหนองบอน 

  10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ร้อยละ 90 ของ
เด็กเล็กไดร้ับ
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ของเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรยีน
ได้รับประโยชน์
จำกโครงกำรนี  

กอง
กำรศึกษำฯ 

53 โครงกำรส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมกำร
พัฒนำของเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัย
เรียน 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กใน
ต ำบลหนองบอน 

  20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ร้อยละ 90 ของ
เด็กเล็กไดร้ับ
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ของเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรยีน
ได้รับประโยชน์
จำกโครงกำรนี  

กอง
กำรศึกษำฯ 

54 โครงกำรนวัตกรรม
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมกำร
พัฒนำของเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัย
เรียน 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กใน
ต ำบลหนองบอน 

  20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ร้อยละ 90 ของ
เด็กเล็กไดร้ับ
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ของเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรยีน
ได้รับประโยชน์
จำกโครงกำรนี  

กอง
กำรศึกษำฯ 

55 โครงกำรผู้ก่อกำรดีกำร
ป้องกันกำรบำดเจ็บและ
เสียชีวิตจำกอุบตัิเหตุ
จมน  ำ 

เพื่อส่งเสริม
คุณภำพชีวิตและ
ป้องกันอุบัติเหตุ
จมน  ำ 

เด็กเล็ก/นักเรียน/
เยำวชนในต ำบล
หนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

กำรด ำเนิน
โครงกำรปลีะ  
1 ครั ง 

เด็กเล็ก/นักเรียน/
เยำวชน ได้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

กอง
กำรศึกษำฯ 

รวม  55  โครงการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล้อมและมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวให้มีความปลอดภัยและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเกษตร 
                                                                                              ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
 4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงานการเกษตร 

4.2 แผนงานเคหะชุมชน 
4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรขุดลอกคลอง
น  ำ , สระน  ำสำธำรณะ 
ภำยในต ำบลหนองบอน 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ
คลองตื นเขิน 
 

ทุกหมู่บ้ำนเขต
พื นที ่อบต.หนอง
บอน 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

แหล่งน  ำสำมำรถ
กักเก็บน  ำได้มำก
ขึ น และน  ำ
ไหลเวียนได้
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่ำง 

2 โครงกำรซ่อมแซมคัน
คลองชิกโก หมู่  7 

เพื่อให้ประชำชน
มีน  ำใช้ใน
กำรเกษตร 

ซ่อมแซมคันคลอง
ชิกโก  หมู่ 7   

  200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชนมีแหล่ง
น  ำเพ่ือใช้ใน
กำรเกษตร 

กองช่ำง 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

3 โครงกำรปรับปรุงสภำพ
ภูมิทัศน์รอบสระน  ำ 
สำธำรณะ ทุกแห่ง
ภำยในต ำบลหนองบอน 

เพื่อปรับปรุงให้
ทุกหมู่บ้ำนมี
สภำพแวดล้อม 
ที่ด ี

รอบสระน  ำ
สำธำรณะทุก 
แห่งภำยใน 
ต ำบลหนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

หมู่บ้ำนมสีภำพ
ภูมิทัศน์ที่
สวยงำม 

กองช่ำง 

4 โครงกำรส่งเสริมสนับ 
สนุนกลุ่มอนุรักษ ์
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่ออนุรักษ์
ธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม
ในพื นที่ต ำบล
หนองบอน 

พื นที่ต ำบล 
หนองบอน 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมใน
ต ำบลมคีวำม
อุดมสมบรูณ ์

ส ำนักปลดั 

5 โครงกำรปลูกป่ำชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน
กำร 
อนุรักษธ์รรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทุกหมู่บ้ำนเขต
พื นทีต่ ำบล 
หนองบอน 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ 
1 โครงกำร 

ช่วยชะลอ
วิกฤตกำรณ์ทำง
ธรรมชำติของ
โลก 

ส ำนักปลดั 

6 โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก
และพันธุ์พืชต่ำงๆ 
ตำมพระรำชด ำร ิ

เพื่อป้องกันกำร
พังทลำยของ
หน้ำดิน 

บริเวณสระน  ำ
สำธำรณะ 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

สำมำรถป้องกัน
กำรพังทลำยของ
หน้ำดินได ้

ส ำนักปลดั 

7 โครงกำรไถกลบตอซัง
ตำมรอยเบื องยุคลบำท 
(ไถกลบตอซังข้ำว) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนรักษำ
สิ่งแวดล้อม 

ทุกหมู่บ้ำนเขต
พื นทีต่ ำบล 
หนองบอน 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ลดสภำวะโลก
ร้อน
สภำพแวดล้อมดี
ขึ น 

ส ำนักปลดั 



120 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

8 โครงกำรจดัท ำธนำคำร
น  ำใต้ดิน 

เพื่อให้ประชำชน
มีแหล่งน  ำท่ีใช้
ในกำรอุปโภค – 
บริโภค ที่
เพียงพอ 

มีธนำคำรน  ำใตด้ิน   100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 แห่ง 

เพื่อให้ประชำชน
มีแหล่งน  ำท่ีใช้
ในกำรอุปโภค – 
บริโภค ที่
เพียงพอ 

กองช่ำง 

9 โครงกำรและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง 
ในโอกำสมหำมงคล
พระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก 

เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องใน
โอกำสมหำมงคล
พระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก 

จัดโครงกำรและ 
กิจกรรมเฉลมิ 
พระเกียรติ เนื่อง
ในโอกำสมหำ
มงคลพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก 

  150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ประชำชนมี 
ส่วนร่วมในกำร
จัดกิจกรรมและ
แสดงถึงควำม
จงรักภักดีต่อ
สถำบัน
พระมหำกษตัริย ์

ส ำนักปลดั 

10 โครงกำรสนับสนุน
หมู่บ้ำน ให้มีกำร
บริหำรจดักำรขยะ   
มูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนับสนุน
หมู่บ้ำนให้มีกำร
บริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยใน
ชุมชนและ
หมู่บ้ำนน่ำอยู่และ
มีคุณภำพชีวิตท่ีดี 

ทุกหมู่บ้ำนเขต
พื นทีต่ ำบล 
หนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ 
1 โครงกำร 

ประชำชนมี 
ส่วนร่วมในกำร
จัดกิจกรรม
บริหำรจดักำร
ขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

ส ำนักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

11 โครงกำรเทศกำลดผูีเสื อ
ที่ปำงสีดำ 

ร่วมกับจังหวัด
สระแก้ว 
ร่วมขบวนแห่
เทศกำลดผูีเสื อ 

บริเวณอ ำเภอ 
เมืองสระแก้ว 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1  ครั ง ประชำชนใน
พื นที่ได้ร่วม
ขบวนผีเสื อ 

กอง
กำรศึกษำ 

12 โครงกำรก ำจดัขยะ
ร่วมกับเทศบำลเมืองฯ 

เพื่อก ำจัดขยะให้
เป็นระบบ  

ทุกหมู่บ้ำนเขต
พื นทีต่ ำบล 
หนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน 1 ครั ง มีกำรจัดกำรขยะ
อย่ำงเป็นระบบ 

ส ำนักปลดั 

13 โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำไฟป่ำและ
หมอกควัน 

เพื่อป้องกัน
ปัญหำไฟป่ำและ
หมอกควันใน
พื นท่ี 

ทุกหมู่บ้ำนเขต
พื นทีต่ ำบล 
หนองบอน 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื นท่ี อบต. 
หนองบอนมี
สภำพ 
แวดล้อมท่ีดียิ่งขึ น 

ส ำนักปลดั 

14 โครงกำรปล่อยสตัว์น  ำ
คืนแหล่งน  ำตำม 
ธรรมชำติ  เนื่องในวัน
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อให้ระบบ
นิเวศม ี
ควำมสมดุล 

แหล่งน  ำภำยใน
ต ำบลหนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ระบบนิเวศมี
ควำมสมดุล และ
อุดมสมบรูณ ์

ส ำนักปลดั 

15 โครงกำรรักษำควำม
สะอำดทำงน  ำสำธำรณะ 
ก ำจัดวัชพชื  ขยะมูล
ฝอย 

เพื่อให้ทำงน  ำ
สำธำรณะมี
ควำมสะอำด 
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

ทุกหมู่บ้ำนเขต
พื นทีต่ ำบล 
หนองบอน 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

พื นทีต่ ำบล
หนองบอน 
มีสภำพแวดล้อม
ที่ดียิ่งขึ น 

ส ำนักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

16 โครงกำรจดัท ำป้ำย
ประชำสมัพันธ์ห้ำมทิ ง 
ขยะ 

เพื่อใหพ้ื นที่
ต ำบลหนองบอน
มีสภำพ 
แวดล้อมท่ีดี 
ปลอดจำกขยะ 

ทุกหมู่บ้ำนเขต
พื นทีต่ ำบล 
หนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
จ ำนวน 1 ครั ง 

หมู่บ้ำนมสีภำพ 
ภูมิทัศน์ที่
สวยงำม 

ส ำนักปลดั 

17 โครงกำรสนับสนุนพันธุ์
ปลำแหล่งน  ำสำธำรณะ 

เพื่อให้ระบบ
นิเวศเกิด 
ควำมสมดุล 

แหล่งน  ำภำยใน
ต ำบลหนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ระบบนิเวศเกิด
ควำมสมดุล 

ส ำนักปลดั 

18 อุดหนุน/ส่งเสรมิ โครง 
กำรท่องเที่ยวเชงิ 
นิเวศน์ต ำบลหนองบอน 

เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน ์

ทุกหมู่บ้ำน 
ภำยในต ำบลหนอง
บอน 

  200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน ์

ส ำนักปลดั 

19 โครงกำรประเทศไทยไร้
ขยะมูลฝอยของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อรักษำสภำพ 
แวดล้อมภำยใน
ต ำบล 

พื นที่ต ำบล 
หนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ภำยในต ำบลมี
จ ำนวนขยะมลู
ฝอยน้อยลง 

ส ำนักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

20 โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระกนิษฐำธริำช
เจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 

เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ
สมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี (อพ.สธ.) 

พื นที่ต ำบล 
หนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ
สมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี (อพ.สธ.) 

ส ำนักปลดั 

21 โครงกำรก ำจดัผักตบชวำ
และวัชพืชต่ำงๆภำยใน
แหล่งน  ำสำธำรณะทุก
หมู่บ้ำน ในพื นท่ีต ำบล
หนองบอน 

เพื่อเพ่ิม
ศักยภำพและ
ประสิทธิภำพ
กำรกักเก็บน  ำ
ของแหล่งน  ำ
สำธำรณะ 

ก ำจัดผักตบชวำ
และวัชพืชต่ำงๆ
ภำยในแหล่งน  ำ
สำธำรณะทุก
หมู่บ้ำน ในพื นท่ี
ต ำบลหนองบอน 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยจ ำนวน 
ปีละ 1 โครงกำร 

แหล่งน  ำสำมำรถ
กักเก็บน  ำไดม้ำก
ขึ น 
-ประชำชนมี
ปริมำณน  ำ
เพียงพอในช่วง
ฤดูแล้ง 

ส ำนักปลดั 

รวม  210  โครงการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล้อมและมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสรมิการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับธุรกิจ 
การค้าชายแดน  
                                          และเศรษฐกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว้                              
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเกษตร                                                            
 5. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรก่อสร้ำงคลอง
ส่งน  ำเพื่อกำรเกษตร 
ภำยในต ำบลหนองบอน 

เพื่อให้ประชำชน
มีน  ำใช้ใน
กำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ 

ทุกหมู่บ้ำน 
ในเขตต ำบลหนอง
บอน 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ประชำชนมี
แหล่งน  ำเพื่อใช้
ในกำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง 

2 โครงกำรซ่อมแซม/
ปรับปรุง/รักษำ คลอง 
ส่งน  ำ ฝำยตำ่งๆ 

เพื่อให้ประชำชน
มีแหล่งน  ำท ำ
กำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ 

เขตพื นท่ีต ำบล 
หนองบอน 

  300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ประชำชนมี
แหล่งน  ำเพื่อใช้
ในกำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

3 โครงกำรก่อสร้ำงฝำย
ชะลอน  ำ ฝำยกักเก็บน  ำ 
เพื่อกำรเกษตร  ทุก
หมู่บ้ำน ในพื นทีต่ ำบล
หนองบอน 

รักษำสภำพคลอง
ให้สำมำรถเก็บกัก
น  ำได้ปริมำณ
เพียงพอ 
กับกำรท ำ
กำรเกษตร 

ทุกหมู่บ้ำน 
ภำยในต ำบลหนอง
บอน 

  2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ประชำชนมี
แหล่งน  ำเพื่อใช้
ในกำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง 

4 โครงกำรก่อสร้ำงฝำย
เก็บน  ำคลองกระบำก 
หมู่  5 

เพื่อให้ประชำชน
มีน  ำใช้ใน
กำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ 

ก่อสร้ำงฝำยเก็บ
น  ำคลองกระบำก  
หมู่  5 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ประชำชนมี
แหล่งน  ำเพื่อใช้
ในกำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง 

5 โครงกำรก่อสร้ำงบล็อค
คอนเวิสด์เพื่อกำรเกษตร 

เพื่อให้ประชำชน
มีแหล่งน  ำท ำ
กำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื นที่  
ต.หนองบอน 

  1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ประชำชนมี
แหล่งน  ำเพื่อใช้
ในกำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง 

6 โครงกำรเครื่องสูบน  ำ
เพื่อบรรเทำสำธำรณภยั
ในเขตต ำบลหนองบอน 

เพื่อเป็นกำร
ช่วยเหลือ
ประชำชนในกำร
แก้ไขปัญหำภัย
แล้ง 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื นที่  
ต.หนองบอน 

  300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

7 โครงกำรก่อสร้ำงถัง
ประปำเพื่อกำรเกษตร  
ทุกหมู่บ้ำนในเขตต ำบล
หนองบอน 

เพื่อให้ประชำชน
มีน  ำใช้ใน
กำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ 

ก่อสร้ำงถังประปำ
เพื่อกำรเกษตร 
 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร 
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ประชำชนมี
แหล่งน  ำเพื่อใช้
ในกำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง 

8 โครงกำรเจำะน  ำบำดำล
ส ำหรับกำรเกษตร 
ภำยในต ำบลหนองบอน 

เพื่อให้ประชำชน
มีน  ำใช้ใน
กำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ 

ทุกหมู่บ้ำน 
ในเขตต ำบลหนอง
บอน 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร 
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ประชำชนมี
แหล่งน  ำเพื่อใช้
ในกำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง 

9 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ
ชลประทำนเพื่อ
กำรเกษตรทุกหมู่บ้ำนใน
เขตต ำบลหนองบอน 

เพื่อให้ประชำชน
มีน  ำใช้ใน
กำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ 

ทุกหมู่บ้ำน 
ในเขตต ำบลหนอง
บอน 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ประชำชนมี
แหล่งน  ำเพื่อใช้
ในกำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง 

10 โครงกำรขุดสระกักเก็บ
น  ำ หมู่ 9 

เพื่อให้ประชำชน
มีน  ำใช้ใน
กำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ 

สระกักเก็บน  ำ  
หมู่ที่ 9 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ประชำชนมี
แหล่งน  ำเพื่อใช้
ในกำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

อบจ.  
กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

11 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยดิน
บดอัดแน่นพร้อมขุดลอก 
หน้ำฝำยและท้ำยฝำย 
หมู่  5 

เพื่อให้ประชำชน
มีน  ำใช้ใน
กำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ 

ฝำยดินบดอัดแน่น
พร้อม 
ขุดลอกหน้ำฝำย
และท้ำยฝำย  
หมู่  5 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

ประชำชนมี
แหล่งน  ำเพื่อใช้
ในกำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

อบจ. 
กองช่ำง 

12 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพังในเขต
พื นที่ต ำบลหนองบอน 

เพื่อป้องกันหน้ำ
ดินพังทลำย 

ทุกหมู่บ้ำน 
ภำยในต ำบลหนอง
บอน 

  200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ด ำเนินโครงกำร 
อย่ำงน้อยปีละ  
1 โครงกำร 

หน้ำดินไม่ถูกน  ำ
เซำะพังทลำย 

กองช่ำง 

รวม  12 โครงการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล้อมและมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสรมิการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับธุรกิจ 
การค้าชายแดน และเศรษฐกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว                              
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ                                                            
 6. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
 6.1 แผนงานการรักษาความปลอดภัย 
 6.2 แผนงานสาธารณสุข 
 6.3 แผนงานสังคมสงเคาระห ์
 6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 6.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 6.6 แผนงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรป้องกัน/
บรรเทำ/แก้ไขปญัหำภยั
แล้ง ภัยธรรมชำติ ภัย
ต่ำงๆ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัย
แล้ง และภยั
ธรรมชำติ ภยั
พิบัติต่ำงๆ 
ภำยในต ำบล 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื นที่ ต ำบลหนอง
บอน 

  150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำงน้อย
ปีละจ ำนวน   
1 ครั ง 

ประชำชนมี
ควำมพร้อม
ส ำหรับกำร
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัย
ต่ำงๆ 

ส ำนักปลดั 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

2 โครงกำรช่วยเหลือ
ประชำชนท่ีประสบ 
ปัญหำด้ำนสำธำรณภัย
ต่ำงๆ 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนท่ี
ประสบภัยตำ่งๆ 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื นที่ต ำบลหนอง
บอน 

  300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั ง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมช่วยเหลือ
จำกสำธำรณะ
ภัยต่ำงๆ 

ส ำนักปลดั 

3 โครงกำรเพิม่
ประสิทธิภำพงำนด้ำน
ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย และอปพร. 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัย
แล้ง และภยั
ธรรมชำติ  
ภัยพิบัติภำยใน
ต ำบลหนองบอน 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื นที่ อบต.หนอง
บอน 

  900,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

900,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรจ ำนวน  
1 ครั ง 

สมำชิก อปพร.มี
ศักยภำพและมี
ประสิทธิภำพ
เพิ่มมำกขึ น 

ส ำนักปลดั 

4 โครงกำรรถกู้ชีพกู้ภัย 
พร้อมก่อสร้ำงศูนย์กู้ชีพ 
กู้ภัยต ำบลหนองบอน 

เพื่อให้ต ำบล
หนองบอนได้รับ
บริกำรรักษำ
กู้ภัยอย่ำง
ทันท่วงที 

ต ำบลหนองบอน   2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรจ ำนวน 
1 ครั ง 

ประชำชนต ำบล
หนองบอนได้รับ 
บริกำรรักษำ
กู้ภัยอย่ำง
ทันท่วงที 

ส ำนักปลดั 

5 โครงกำรติดตั งกล้อง
วงจรปิดภำยในเขต
ต ำบลหนองบอน (cctv) 

เพื่อป้องกันและ
รักษำควำมสงบ
ภำยในพื นที ่

ทุกหมู่บ้ำน 
ในเขตต ำบลหนอง
บอน 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำงน้อย
จ ำนวน  1 ครั ง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

6 โครงกำรก่อสร้ำงป้อม
ยำมดูแลรักษำควำมสงบ 

เพือ่ป้องกันและ
รักษำควำมสงบ
ภำยในพื นที ่

ต ำบลหนองบอน   500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรจ ำนวน 
1 ครั ง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ส ำนักปลดั 

7 โครงกำรฝึกอบรม อป
พร./ฝึกอบรมทบทวน 
อปพร. 

เพื่อเพ่ิมพูน
ควำมรู้
ประสบกำรณ์น ำ
ควำมรู้ที่ได้มำ
พัฒนำปรับปรุง 
หน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพ 

อปพร. ต ำบล
หนองบอน 

  200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรจ ำนวน 
1 ครั ง 

ได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์
น ำมำปรับปรุง
และพัฒนำกำร
ท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ 
มำกขึ น 

ส ำนักปลดั 

8 โครงกำรสำยตรวจ  และ
รักษำควำมปลอดภัย 
ของหมู่บ้ำน ทุกหมู่บ้ำน 
ในเขตต ำบลหนองบอน 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ
อำชญำกรรม 

ทุกหมู่บ้ำนเขต
พื นที่ อบต.หนอง
บอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำงน้อย
จ ำนวน   
1 ครั ง 

ประชำชนมี
ควำมปลอดภัย
ในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

ส ำนักปลดั 

9 โครงกำรวำงแผนป้องกัน
ภัยพิบัติของหมู่บ้ำน หมู่
ที่ 8 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัย
พิบัติที่จะเกิดขึ น
ในหมู่บ้ำน 

หมู่ที่ 8 
บ้ำนหนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรจ ำนวน 1 
ครั ง 

ประชำชนมี
ควำมปลอดภัย
ในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

ส ำนักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

10 โครงกำรจดัซื อ  
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์ดับเพลิงประจ ำ
หมู่บ้ำน ประจ ำโรงเรียน 

เพื่อใหป้ระชำชน
มีกำรเตรียม
ควำมพร้อมเพื่อ
รับมือกับอัคคภียั
ได้อย่ำงรวดเร็ว
และทันท่วงท ี

หมู่บ้ำนในต ำบล
หนองบอน 

  300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำงน้อย
ปีละจ ำนวน 1 
แห่ง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำม 
ปลอดภัยจำกภัย
อัคค ี
 

ส ำนักปลดั 

11 โครงกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริต ขององค์กรต่ำงๆ 

เพื่อให้องค์กรมี
ประสิทธิภำพ
มำกขึ น 

องค์กรต่ำงๆของ
ทำงรำชกำรและ
เอกชน 

  10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำงน้อย
ปีละจ ำนวน  1 
ครั ง 

องค์กรต่ำงๆม ี
ประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำนมำก
ขึ น 

ส ำนักปลดั 

12 โครงกำรสงเครำะห์
เครื่องกันหนำว 
ให้กับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
และผูด้้อยโอกำส 

เพื่อบรรเทำ
ควำมหนำวเย็น
ของภูมิอำกำศ
ใหแ้ก่ผู้สูงอำยุแล
ผู้ด้อยโอกำส  

หมู่บ้ำนในเขต
พื นที่ต ำบลหนอง
บอน 

  100,000 
(อบต.) 
(รัฐบำล) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 
(รัฐบำล) 

งบโดยประมาณ 

 โครงกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก ำหนดไว้ทุก
ประกำร 

ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
และผูด้้อย 
โอกำสได้รับกำร
ช่วยเหลือ 
สำมำรถรับมือ
กับภัยหนำวได ้

ส ำนักปลัด 

13 โครงกำรก่อสร้ำง/
ซ่อมแซมที่อยู่อำศัยให้ 
กับผู้ยำกไร ้

เพื่อสงเครำะห์ผู้
ยำกไร ้

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื นที่ต ำบลหนอง
บอน 

  300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 โครงกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก ำหนดไว้ทุก
ประกำร 

ผู้ยำกไร้มี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

14 โครงกำรจดัท ำแว่น
สำยตำส ำหรับผูม้ีปัญหำ
ทำงสำยตำ 

เพื่อป้องกันและ
รักษำสำยตำ
ให้กับผู้มีปัญหำ
ทำงสำยตำ 

ประชำชนใน 
พื นทีต่ ำบลหนอง
บอน 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั ง 

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ น 

ส ำนักปลดั 

15 โครงกำรส่งเสริม/พัฒนำ
ศักยภำพ /สวัสดิกำร 
ให้กับอปพร./อสม. กลุ่ม
สตรีแม่บ้ำน  ฯลฯ 

เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพ 
องค์กร/กลุ่ม อป
พร./อสม./กลุ่ม
แม่บ้ำน/ 

หมู่บ้ำนในเขต 
พื นที่ ต ำบลหนอง
บอน 

  400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั ง 

องค์กร/กลุ่มอป
พร./อสม/กลุ่ม
แม่บ้ำน  มี
ศักยภำพมำกขึ น 

ส ำนักปลัด 

16 โครงกำรจดัซื อ
เครื่องช่วยฟังของผู้พิกำร
ทำงกำร 
ได้ยิน 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทำอำกำร
กำรฟังของผู้
พิกำรทำงกำรฟัง 

ประชำชนใน 
พื นที่ ต ำบลหนอง
บอน 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำร  
1 ครั ง 

ผู้พิกำรมี
คุณภำพชีวิต 

ที่ดีขึ น 

ส ำนักปลัด 

17 โครงกำรจดัให้มีจักรยำน
ยืมเรยีน 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในกำร
เดินทำงไป
โรงเรียน 

ทุกโรงเรียนในเขต
ต ำบล 
หนองบอน 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำงน้อย
จ ำนวน   
1 ครั ง 

นักเรียนมี
คุณภำพชีวิต 
ที่ดีขึ น 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

18 โครงกำรวันคนพิกำร
สำกล 

เพื่อเป็นกำร
สนับสนุนกำรจัด
งำนวันคนพิกำร
สำกล 

บริเวณที่ท ำกำร 
อบต.หนองบอน 

  10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 
โครงกำร 

เป็นกำร
สนับสนุนกำรจัด
งำนวันคนพิกำร
สำกล 

ส ำนักปลัด 

19 โครงกำรอุดหนุนกองทุน
สวัสดิกำรชุมชน 
ต ำบลหนองบอน 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำกองทุน
สวัสดิกำรชุมชน
ให้มี
ประสิทธิภำพ 

กองทุน 
สวัสดิกำรชุมชน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรปลีะ  1 
ครั ง 

องค์กรต่ำงๆ
ได้รับกำรพัฒนำ
ใหม้ีศักยภำพดี
ขึ น 

ส ำนักปลัด 

20 โครงกำรติดตั งระบบ
อินเตอร์เนต็ควำมเร็ว
สูง/ 
อินเตอร์เนต็ชุมชน 

เพื่อให้กำร
สืบค้นข้อมูลมี
ควำมรวดเร็ว
ยิ่งขึ น 

ที่ท ำกำร อบต. 
และภำยในต ำบล 
หนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรจ ำนวน 1 
ครั ง 

ประชำชน
สำมำรถสืบค้น
ข้อมูลและเข้ำถึง
ข้อมูลรวดเร็ว 

ส ำนักปลัด 

21 อุดหนุน สนง.พัฒนำ
สังคมฯ จ.สระแก้ว 
โครงกำรวันคนพิกำร
จังหวัดสระแก้ว 

เพื่อสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจ
ให้กับคนพิกำร 

ผู้พิกำร ต.หนอง
บอน 
จ.สระแก้ว 

  10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรปลีะ  1 
ครั ง 

คนพิกำรมีขวัญ
ก ำลังใจมำกขึ น 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

22 อุดหนุนศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวระดับต ำบล 
/หมู่บ้ำน 

เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนของ
ศูนย์มีศักยภำพ
มำกขึ น 

ศูนย์พัฒนำ
ครอบครัว 
ประจ ำต ำบลหนอง
บอน 

  20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำร  
1 ครั ง 

กำรด ำเนินงำน
ของศูนย์มี
ศักยภำพมำกขึ น 

ส ำนักปลัด 

23 โครงกำรติดตำมผูสู้งอำยุ
ตำมล ำพัง/ติดเตียง   
หมู่ที่  8 

เพื่อดูแลผูสู้งอำยุ
ที่อยู่ตำมล ำพัง
และผูป้่วย 
ติดเตยีง 

ติดตำมผูสู้งอำยุท่ี
อยู่ตำมล ำพัง  
หรือผู้ป่วย 
ติดเตยีง 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรจ ำนวน 
1 ครั ง 

ผู้สูงอำยไุด้รับ
กำรดูแลและ 

เอำใจใส ่

ส ำนักปลัด 

24 สนับสนุน ส่งเสรมิ
โครงกำรดูแลผู้ป่วยเอดส ์
รพ.สต.บำ้นเนินแสนสุข 

เพื่อให้องค์กร
ต่ำงๆมีควำม
เข้มแข็งและ
สนับสนุน
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

กลุ่มองค์กรต่ำงๆ
หน่วยงำนภำครัฐ 

  180,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

180,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำร 1 แห่ง 

กลุ่มองค์กรภำค
ประชำชนมี
ควำมเข้มแข็งมี
กำรบูรณำกำร
ร่วมกับหน่วย 
งำนอ่ืน 

ส ำนักปลัด 

25 โครงกำรส่งเสริม
สุขภำพประชำชน 
ภำยในต ำบลหนอง
บอน 

เพื่อให้ประชำชน
ได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคญัใน
กำรดูแลรักษำ
สุขภำพ 

หมู่บ้ำนในเขต
พื นที ่ต ำบลหนอง
บอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั ง 

ประชำชน
ตระหนักถึง
ควำมส ำคญัใน
กำรดูแลสุขภำพ 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

26 โครงกำร to be 
number one 

เพื่อให้
ประชำชนและ
เยำวชนใช้เวลำ
ว่ำงให้เกิด
ประโยชน ์

เด็ก เยำวชน 
และประชำชน
ต ำบลหนองบอน 
 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำง
น้อยจ ำนวน  
1 ครั ง 

ประชำชนและ
เยำวชนใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์
และมีควำมสำมัคคี
กัน 

ส ำนักปลัด 

27 โครงกำรตรวจคดักรอง
สุขภำพ 

เพื่อให้
ประชำชนไดร้ับ
กำรตรวจ
สุขภำพ ป้องกัน
และควบคมุโรค
ต่ำงๆได้
ทันท่วงที 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื นที่ต ำบล 
หนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั ง 

ประชำชนมีสุขภำพ
แข็งแรง  

ส ำนักปลัด 

28 โครงกำรป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุม 
โรคตดิต่อให้กับ
ประชำชน 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื นที่ ต ำบลหนอง
บอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั ง 

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ น 

ส ำนักปลัด 

28 โครงกำรป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำ 

เพื่อป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้ำ 
ให้กับประชำชน 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื นที่ ต ำบลหนอง
บอน 

  60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั ง 

โรคพิษสุนัขบ้ำ
ได้รับกำรควบคมุ
และป้องกัน 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

30 โครงกำรป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุม 
โรคไขเ้ลือดออก 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื นทีต่ ำบลหนอง
บอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 ครั ง 

โรคไขเ้ลือดออก
ได้รับกำรควบคมุ
และป้องกัน 

ส ำนักปลัด 

31 โครงกำรป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุในช่วง
เทศกำลต่ำงๆ(เช่น ช่วง
เทศกำลปีใหม่ เทศกำล
สงกรำนต์ ฯลฯ) 

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
ช่วงเทศกำล 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื นที่ ต ำบลหนอง
บอน 
 

  150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 ครั ง 

จ ำนวนอุบัติเหตุใน
เขตพื นท่ีลดน้อยลง 

ส ำนักปลัด 

32 โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด
ต ำบลหนองบอน 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำ
เสพติดในพื นท่ี
ลดลง 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื นทีต่ ำบลหนอง
บอน 

  150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 ครั ง 

ปัญหำยำเสพตดิใน
พื นที่ได้รับกำร
ป้องกันและแก้ไข  

ส ำนักปลัด 

33 โครงกำรจดัท ำป้ำย
ประชำสมัพันธ์  
รณรงค์กิจกรรมต่ำงๆ 

เพื่อให้กำร
พัฒนำมี
ศักยภำพเพิ่ม
มำกขึ น 
 

พื นที่ ต ำบลหนอง
บอน 
 

  30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 ครั ง 

กำรพัฒนำมี
ศักยภำพ 
มำกขึ น 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

34 โครงกำรส ำรวจข้อมลู
ต่ำงๆ ของต ำบล 
หนองบอน 
 

เพื่อให ้อบต.มี
ข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน 
ส ำหรับเป็นศูนย์
ข้อมูลกลำง 

จัดเก็บข้อมลู
พื นฐำน ข้อมูล
ต่ำงๆในเขตต ำบล
หนองบอน 

  20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ  
1 ครั ง 

อบต.มีข้อมูลของ
ต ำบลครบถ้วน 
สมบูรณ ์
 

ส ำนักปลัด 

35 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำสี่ป ี 
แผนชุมชน และแผน
ต่ำงๆ 
 

เพื่อท ำกำร
ประชำคม 
พร้อมทั งให้
ควำมรู้ ในเรื่อง
กำรจัดท ำแผน
ต่ำงๆ 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื นที่ ต ำบลหนอง
บอน 
 

  35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ 1 
ครั ง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมรู้ในเรื่องกำร 
จัดท ำแผนฯ และมี
ส่วนร่วมในกำร
จัดท ำแผนตำ่งๆ 

ส ำนักปลดั 

36 โครงกำรจดัเวที
ประชำคมในกำรขอ
ควำมคิดเห็นของ
ประชำชนเรื่องต่ำงๆ 

เพื่อส่งเสริมกำร
มีส่วนร่วมของ
ประชำชนเป็น
กำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น
และเข้ำถึง
ปัญหำของ
ประชำชน 

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื นที่ ต ำบลหนอง
บอน 
 

  35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ 1 
ครั ง 

ประชำชนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำร 
แลกเปลีย่นควำม
คิดเห็นและน ำข้อ 
เสนอแนะตำ่งๆ มำ
พัฒนำต ำบล 
หนองบอนต่อไป 

ส ำนักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

37 โครงกำรจัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์ส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
มีวัสดุอุปกรณ์ใน
กำรเรยีนกำรสอน
ทีมีประสิทธิภำพ 

ต ำบลหนอง
บอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำรปี
ละจ ำนวน  1 ครั ง 

เด็กนักเรยีนมี
อุปกรณ์กำรเรียน 
กำรสอนที่ครบถ้วน 
นักเรียนมีศักยภำพ 

ส ำนักปลัด 

38 โครงกำรรณรงค์เลือกตั ง
ทุกรูปแบบ 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำมรู้และ
กระบวนกำร
เลือกตั ง 

หมู่บ้ำนในเขต
พื นที่ต ำบล
หนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำรปี
ละจ ำนวน  1 ครั ง 

ประชำชนให้ควำม 
ส ำคัญในกำรไปใช้
สิทธ์ิเลือกตั ง 

ส ำนักปลัด 

39 โครงกำรเพิ่มศักยภำพ
ฝึกอบรมสัมมนำและ 
ทัศนศึกษำดูงำนของคณะ
ผู้บริหำร  สมำชิกอบต. 
ผู้น ำชุมชน พนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
อบต. หนองบอน ฯลฯ 

เพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้
ประสบกำรณ์ และ
น ำควำมรู้ที่ได้มำ
พัฒนำปรับปรุง
ต ำบลให้มี
ประสิทธิภำพเพิ่ม
มำกขึ น 

คณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ 
พนักงำน/
ลูกจ้ำง  ผู้น ำ
ชุมชน 

  600,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

600,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ 
 1 ครั ง 

ได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ ์
น ำมำปรับปรุงล
และพัฒนำกำร
ท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ 
มำกขึ น 

ส ำนักปลัด 

40 อุดหนุน  คณะ กรรมกำร
หมู่บ้ำน/ชุมชน โครงกำร 
ยุทธศำสตร์สระแก้วเมือง
แห่งควำมสุข ภำยใต้  4 
ดี วิถีพอเพียง 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
ให้ประชำชนใช้
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คณะกรรมกำร 
หมู่บ้ำน / 
ชุมชน 
 

  240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำรปี
ละจ ำนวน  1 ครั ง 

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ น 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

41 อุดหนุน สนง.ส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสระแก้ว  
โครงกำรจดัตั ง
ศูนย์บริกำรเบ็ดเสรจ็
เขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษ  
จ.สระแก้ว 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
ให้ประชำชนไดร้ับ
บริกำรอย่ำงทั่วถึง 

สนง.ส่งเสริม
กำรปกครอง  
จ.สระแก้ว 

  6,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

6,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำรปี
ละจ ำนวน  1 ครั ง 

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ น 

ส ำนักปลัด 

42 อุดหนุนท่ีท ำกำร
ปกครองจังหวัด
สระแก้วโครงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด 

ที่ท ำกำร
ปกครอง
จังหวัด
สระแก้ว 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำรปี
ละจ ำนวน  1 ครั ง 

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ น 

ส ำนักปลัด 

43 โครงกำร อบต.เคลื่อนที่
บริกำรประชำชน 

เพื่อเป็นกำร
อ ำนวยควำม
สะดวกให้กับ
ประชำชน 

หมู่บ้ำนในเขต
พื นทีต่ ำบล
หนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำรปี
ละ 1 ครั ง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรรับบริกำรอย่ำง
สะดวกและทั่วถึง 

ส ำนักปลัด 

44 โครงกำรผลติน  ำดื่ม
ภำยในหมู่บ้ำนทุก
หมู่บ้ำนในเขตต ำบล
หนองบอน 

เพื่อประชำชนมีน  ำ
สะอำด 
ในกำรอุปโภค 
บริโภค 

ทุกหมู่บ้ำน 
ในเขตต ำบล
หนองบอน 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยจ ำนวน  1 
แห่ง 

ประชำชนมีน  ำ
สะอำดในกำร
อุปโภค บริโภค 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

45 โครงกำรส่งเสริมระบบ
ควำมยุติธรรม 
และประชำธิปไตย 

เพื่อให้ประชำชนมี
ควำมรู้และมีควำม
เข้มแข็ง 

ภำยในต ำบล
หนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำรปี
ละจ ำนวน  1 ครั ง 

ประชำชนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในระ
บอประชำธิปไตย
มำกขึ น 

ส ำนักปลัด 

46 โครงกำรจดัท ำแผนที่
ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นกำรพัฒนำ
รำยได้กำรจดัเก็บ
ภำษี ให้มี
ประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ น 

ปรับปรุงระบบ
แผนที่ภำษ ี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน  
ในเขตต ำบล
หนองบอน 

  200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำรปี
ละ 1 ครั ง 

ต ำบลหนองบอนมี
กำรจัดเก็บภำษ ี
ได้มำกขึ น และมี
ประสิทธิภำพ 

กองคลัง 

47 โครงกำรเพิม่
ประสิทธิภำพในกำร
จัดเก็บภำษ ี
 

เพื่อให้กำรจัดเก็บ
ภำษีม ี
ประสิทธิภำพเพิ่ม
มำกขึ น 

พื นที่ต ำบล
หนองบอน 
 
 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
จ ำนวน 
1 ครั ง 

อบต.มี
ประสิทธิภำพใน
กำรจัดเก็บภำษี
เพิ่มมำกขึ น 

กองคลัง 

48 โครงกำรจดัท ำ 
ปรับปรุง พัฒนำระบบ
แผนผังเมืองต ำบล
หนองบอน 

-เพื่อให้ระบบกำร
ผังเมืองของต ำบล
หนองบอนได้รับ
พัฒนำและ
ปรับปรุง 

เขตต ำบล 
หนองบอน 
 
 

  200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละจ ำนวน  
1 ครั ง 

-ระบบกำรผังเมือง
ของต ำบลหนอง
บอนได้รับกำร
พัฒนำและ
ปรับปรุง 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

49 โครงกำรจดัหำและ
ซ่อมแซมวัสดุ ครภุัณฑ ์
ภำยในส ำนักงำน 

กำรบริหำรงำนใน
องค์กรมี 
ประสิทธิภำพมำก
ขึ น 

ที่ท ำกำร  
อบต. 
หนองบอน 

  150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละจ ำนวน  
1 ครั ง 

กำรบริหำรงำนใน
องค์กรมีประสิทธิ 
ภำพมำกขึ น 

ทุกส่วน
รำชกำร 

50 โครงกำรเผยแพร่
ข่ำวสำรตำ่งๆ 

กำรบริหำรงำนใน
องค์กรมี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ น 

พื นที่ ต ำบล
หนองบอน 

  30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละจ ำนวน  
1 ครั ง 

กำรบริหำรงำนใน
องค์กรมีประสิทธิ 
ภำพเพิ่มมำกขึ น 

ส ำนักปลัด 

51 โครงกำรจดัซื อเครื่อง 
กรองน  ำ 

เพื่อให้ประขำชนมี
น  ำบริโภคที่สะอำด 

ทุกหมู่บ้ำน 
ต.หนองบอน 

  1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อย ปีละ  
1 แห่ง 

ประขำชนมีน  ำ
ส ำหรับบริโภค 
ที่สะอำด 

ส ำนักปลัด 

52 อุดหนุนงบประมำณ 
ให้แก่หน่วยงำนรำชกำร 
องค์กรชุมชนและ
องค์กรต่ำงๆ 

- เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
องค์กรต่ำงๆให้มี
ประสิทธิภำพ 
-เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือในกำร
แก้ปัญหำ ระหว่ำง
ส่วนรำชกำรอื่น 
และท้องถิ่น 

หน่วยงำนและ 
องค์กรต่ำงๆ 

  1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อย 1 แห่ง 

-องค์กรต่ำงๆไดร้ับ
กำรพัฒนำให้ดีขึ น 
- เกิดควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำน
รำชกำรและ
ท้องถิ่น 
- ประชำชนได้รับ
ประโยชน ์

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

53 โครงกำรส่งเสริม
นโยบำยรัฐบำล จังหวัด 
อ ำเภอ 

เพื่อเป็นกำรสนอง
นโยบำยของ
รัฐบำล  จังหวัด 
และอ ำเภอ 

ส่วนรำชกำร
ต่ำงๆ 

  400,000 
(รัฐบำล) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(รัฐบำล) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
จ ำนวน  1 ครั ง 

เพื่อเป็นกำรสนอง
นโยบำยของ
รัฐบำล  จังหวัด 
และอ ำเภอ 

ทุกส่วน 
รำชกำร 

54 โครงกำรบรูณำกำร
ร่วมกับอ ำเภอเมืองฯ
สระแก้วโครงกำร
อ ำเภอยิ มเคลื่อนที ่

เพื่อเป็นกำรบูรณำ
กำรกำรท ำงำน
ร่วมกับหน่วยงำน
อื่น 

ทุกหมู่บ้ำนใน
เขตพื นท่ี  
ต.หนองบอน 

  5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละจ ำนวน  
1 ครั ง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำม 
สะดวกในกำรรับ
บริกำร 

ส ำนักปลัด 

55 อุดหนุน ศตส.อ ำเภอ
เมืองสระแก้ว, ที่ท ำกำร 
ปกครองอ ำเภอเมือง
สระแก้ว โครงกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด 

อ ำเภอเมือง
สระแก้ว 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละจ ำนวน  
1 ครั ง 

ปัญหำยำเสพตดิใน
พื นที่ลดน้อยลง 

ส ำนักปลัด 

56 อุดหนุนอ ำเภอเมือง
สระแก้วโครงกำร
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำล ปี
ใหม่และสงกรำนต ์

เพื่อลดกำรเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกำล 

จ ำนวน
อุบัติเหต ุ
ในเขต อ.เมือง 
ลดลง 

  10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อย ปีละ  
1 ครั ง 

จ ำนวนอุบัติเหตุใน
เขต อ.เมืองลดลง 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

57 โครงกำรจดัซื อโอ่งน  ำ
ทุกครัวเรือนพร้อมฝำ
ปิด 

เพื่อประชำชนมี
อุปกรณ์กักเก็บน  ำ
ในกำรอุปโภค 
บริโภค 

ทุกหมู่บ้ำน 
ในเขตต ำบล
หนองบอน 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำรปี
ละ 1 ครั ง 

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ น 
 

ส ำนักปลัด 

58 โครงกำรจดัท ำป้ำยบอก
ทำงภำยในหมู่บ้ำน 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกให้กับ
ประชำชน 

ภำยในต ำบล
หนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยจ ำนวน  1 
แห่ง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก 

ส ำนักปลัด 

59 อุดหนุน ศตส.อ ำเภอ
เมืองสระแก้ว, ที่ท ำกำร 
ปกครองอ ำเภอเมือง
สระแก้ว โครงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด 

อ ำเภอเมือง
สระแก้ว 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละจ ำนวน  
1 ครั ง 

ปัญหำยำเสพตดิใน
พื นที่ลดน้อยลง 

ส ำนักปลัด 

60 อุดหนุนหมู่บ้ำนหมู่ที่ 8 
โครงกำรสื่อสำรเพื่อกำร
พัฒนำ 

เพื่อให้กำรสื่อสำร
รวดเร็วมี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ น 

หมู่ที่  8 
บ้ำนหนอง
บอน 

  6,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

6,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
จ ำนวน  1 ครั ง 

กำรสื่อสำรรวดเร็ว 
มีประสิทธิภำพมำก
ขึ น 

ส ำนักปลัด 

61 อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภำพ 
ต ำบลหนองบอน 

เพิ่มศักยภำพ
กองทุน สปสช. 
ต ำบลหนองบอน 

กองทุน สปสช. 
ต ำบลหนอง
บอน 

  80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละจ ำนวน  
1 ครั ง 

กองทุน สปสช.มี
ศักยภำพมำกขึ น 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

62 อุดหนุนศูนย์สำธำรณสุข
มูลฐำนประจ ำหมู่บ้ำน 
ตำมโครงกำรพัฒนำ 
สำธำรณสุขมูลฐำน 
ระดับหมู่บ้ำน 

เพื่อเพ่ิมศักยภำพ
ของศูนย์
สำธำรณสุขมูลฐำน
ประจ ำหมู่บ้ำน 

หมู่บ้ำนในเขต
พื นท่ีต ำบล
หนองบอน 

  200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยปีละ
จ ำนวน  1 ครั ง 

ศูนย์สำธำรณสุขมูล
ฐำนประจ ำหมู่บ้ำน มี
ศักยภำพมำกขึ น 

ส ำนักปลัด 

63 โครงกำรศูนย์เยำวชน
ระดับพื นท่ีเพื่อสร้ำงภูมิ 
คุ้มกันและป้องกันปัญหำ
ยำเสพติดในเยำวชน 
นอกสถำนศึกษำ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในเยำวชนนอก
สถำนศึกษำ 

เยำวชนนอก 
สถำนศึกษำ 

  20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยจ ำนวน   
1 ครั ง 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 
ในเยำวชนนอก
สถำนศึกษำ 

ส ำนักปลัด 

64 โครงกำรกำรพัฒนำเพ่ือ
ส่งเสริมควำมมั่นคง 
ของชำติ 

เพื่อส่งเสริมควำม
มั่นคงของชำติ 

ทุกหมู่บ้ำนใน
เขตต ำบล 
หนองบอน 

  300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยจ ำนวน  
1 ครั ง 

ส่งเสริมควำมมั่นคง
ของชำต ิ

ส ำนักปลัด 

65 โครงกำรจัดซื อเต็นท์ 
ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ 
ภำยในหมู่บ้ำนในเขต
ต ำบลหนองบอน 

เพื่อใช้ในกิจกำร
สำธำรณะภำยใน 
หมู่บ้ำน 

ทุกหมู่บ้ำน 
ในเขตต ำบล
หนองบอน 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยจ ำนวน  
 1 ครั ง 

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกมำกยิ่งขึ น 

ส ำนักปลัด 

66 อุดหนุนหน่วยงำนภำครัฐ
และกลุ่มองค์กรต่ำงๆ 

เพื่อให้องค์กรต่ำงๆ
มีควำมเข้มแข็งและ
สนับสนุนหน่วยงำน
ภำครัฐ 

กลุ่มองค์กร
ต่ำงๆหน่วยงำน
ภำครัฐ 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยจ ำนวน   
1 ครั ง 

กลุ่มองค์กรภำค
ประชำชนมีควำม
เข้มแข็ง มีกำรบูรณำ
กำรร่วมกับหน่วยงำน
อื่น 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

67 โครงกำรอุดหนุนสภำ
องค์กรชุมชนต ำบล
หนองบอน 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
สภำองค์กรชุมชน
ต ำบลหนองบอน
ให้มีประสิทธิภำพ 

สภำองค์กร
ชุมชนต ำบล
หนองบอน 

  500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำงน้อย
จ ำนวน  
 1 ครั ง 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ น 

ส ำนักปลัด 

68 อุดหนุนหน่วยงำน
ภำครัฐและกลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ 

เพื่อให้องค์กร
ต่ำงๆมีควำม
เข้มแข็งและสนับ 
สนุนหน่วยงำน
ภำครัฐ 

กลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำงน้อย
จ ำนวน   
1 ครั ง 

กลุ่มองค์กรภำค
ประชำชนมีควำม
เข้มแข็ง มีกำรบูร
ณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนอ่ืน 

ส ำนักปลัด 

69 โครงกำรอุดหนุนสภำ
องค์กรชุมชนต ำบล
หนองบอน 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
สภำองค์กรชุมชน
ต ำบลหนองบอน
ให้มีประสิทธิภำพ 

สภำองค์กร
ชุมชนต ำบล
หนองบอน 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรปลีะ  1 
ครั ง 

สภำองค์กรชุมชน
ต ำบลหนองบอน
ได้รับกำรพัฒนำให้
มีศักยภำพดีขึ น 

ส ำนักปลัด 

70 อุดหนุนชมรม
ผู้สูงอำยุต ำบลหนอง
บอน 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำชมรม
ผู้สูงอำยุต ำบล
หนองบอน 
ให้มีประสิทธิภำพ 

ชมรมผูสู้งอำยุ
ต ำบลหนอง
บอน 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนิน
โครงกำรปลีะ  1 
ครั ง 

ชมรมผูสู้งอำยุ
ต ำบลหนองบอน
ได้รับกำรพัฒนำให้
มีศักยภำพดีขึ น 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

71 อุดหนุนชมรมกลุ่ม
ล่องแพอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมคลองห้วย
ใหญ่ ต ำบลหนอง
บอน 

ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชำติ เพื่อ
ศึกษำทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ต ำบล 

กลุ่มล่องแพ
อนุรักษ์สิ่งแวด 
ล้อมคลองห้วย
ใหญ่ ต ำบล 
หนองบอน 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 ประชำชน ร้อยละ 
80 ของต ำบลไดร้ับ
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

พื นที่ต ำบล 
หนองบอนเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชำติ  

ส ำนักปลัด 

72 โครงกำรจัดซื อ/จัดหำ
อุปกรณ์กีฬำ หมู่ที่ 6 
บ้ำนคลองบุหรี่เหนือ 

เพื่อให้ประชำชน
มีสุขภำพที่
แข็งแรงและมี
คุณภำพชีวิตทีด่ ี

จัดซื อ/จัดหำ
อุปกรณ์กีฬำ 
หมู่ที่ 6 บ้ำน
คลองบุหรี่
เหนือ 

  5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ประชำชนร้อยละ 
95 ของหมู่บ้ำน
ได้รับประโยชน์
จำกโครงกำรนี  

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตทีด่ี
ขึ น 

กอง
กำรศึกษำฯ 

73 โครงกำรสงเครำะห์
เบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
ผู้ป่วยเอดส์  ผู้พิกำร 

เพื่อเป็นกำร
สงเครำะห์
ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วย
เอดส์  
ผู้พิกำร 
 

ทุกหมู่บ้ำนใน
เขตพื นที่ 
อบต. 
หนองบอน 

 

  7,800,000 
(อบต.) 
(รัฐบำล) 

งบโดยประมาณ 

7,800,000 
(อบต.) 
(รัฐบำล) 

งบโดยประมาณ 

 ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วย
เอดส์  ผู้พิกำรที่
ยื่นค ำขอรับเบี ย
ได้รับเบี ยยังชีพ
ทุกคน และได้รับ
ภำยในวันที่
ระเบียบกฎหมำย
ก ำหนด 

สร้ำงหลัก 
ประกันด้ำนรำย
ได้แก่ผู้สูงอำยุ ผู้
พิกำร และผูป้่วย
เอดส์ 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

74 โครงกำรขยำยเขตกำร
จัดเก็บขยะ 

เพื่อให้ในหมู่บ้ำนมี
กำรจัดเก็บขยะ
เป็นระบบ 

ทุกหมู่บ้ำนเขต
พื นที ่อบต.
หนองบอน 

  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร
อย่ำงน้อยจ ำนวน  1 
ครั ง 

กำรทิ งขยะเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
สภำพภมูิทัศน์ของ
หมู่บ้ำนสะอำด 

ส ำนักปลัด 

75 โครงกำรจัดซื อรถตู้
ต ำบลหนองบอน 

เพื่อใช้ในรำชกำร
ต ำบลหนองบอน
และรับส่งนักเรยีน
ในพื นที่ต ำบล
หนองบอน 

พื นที่ต ำบล
หนองบอน 

  2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 จ ำนวน  1  คัน งำนในรำชกำร
ได้รับควำม
สะดวกสบำย 

ส ำนักปลัด 

76 สนับสนุน ส่งเสรมิ 
โครงกำรเพิม่
ประสิทธิภำพในกำร
ให้บริกำรประชำชน 
(สร้ำงห้องน  ำ) สถำนี
ต ำรวจภูธรปำงสดีำ 

เพื่อให้องค์กรต่ำงๆ
มีควำมเข้มแข็ง
และ 
สนับสนุน
หน่วยงำนภำครัฐ 

กลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร 
1 แห่ง 

กลุ่มองค์กรภำค
ประชำชนมีควำม
เข้มแข็ง มีกำร 
บูรณำกำรร่วมกบั
หน่วยงำนอ่ืน 

ส ำนักปลัด 

77 สนับสนุน ส่งเสรมิ
โครงกำรก่อสร้ำง
เตำเผำขยะติดเชื อ  รพ.
สต.บ้ำนเนินแสนสุข 

เพื่อให้องค์กรต่ำงๆ
มีควำมเข้มแข็ง
และ 
สนับสนุน
หน่วยงำนภำครัฐ 

กลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

  180,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

180,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 จ ำนวน  1 แห่ง กลุ่มองค์กรภำค
ประชำชนมีควำม
เข้มแข็ง มีกำรบูร
ณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนอ่ืน 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

78 สนับสนุน ส่งเสรมิ
โครงกำรต่อเติมอำคำร
บริกำร ผู้ป่วย รพ.สต. 
บ้ำนเนินแสนสุข 

เพื่อให้องค์กรต่ำงๆ
มีควำมเข้มแข็ง
และ 
สนับสนุน
หน่วยงำนภำครัฐ 

กลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

  700,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

700,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร 1 
แห่ง 

กลุ่มองค์กรภำค
ประชำชนมีควำม
เข้มแข็ง มีกำร 
บูรณำกำรร่วมกบั
หน่วยงำนอ่ืน 

ส ำนักปลัด 

79 สนับสนุน ส่งเสรมิ 
โครงกำรถมดิน/ลูกรัง 
รพ.สต.บำ้นเนินแสนสุข 

เพื่อให้องค์กรต่ำงๆ
มีควำมเข้มแข็ง
และ 
สนับสนุน
หน่วยงำนภำครัฐ 

กลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

  300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 กำรด ำเนินโครงกำร 1 
แห่ง 

กลุ่มองค์กรภำค
ประชำชนมีควำม
เข้มแข็ง มีกำร 
บูรณำกำรร่วมกบั
หน่วยงำนอ่ืน 

ส ำนักปลัด 

80 สนับสนุน ส่งเสรมิ 
โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
รพ.สต.บำ้นเนินแสนสุข 

เพื่อให้องค์กรต่ำงๆ
มีควำมเข้มแข็ง
และ 
สนับสนุน
หน่วยงำนภำครัฐ 

กลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

  350,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

350,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 จ ำนวน  1 แห่ง กลุ่มองค์กรภำค
ประชำชนมีควำม
เข้มแข็ง มีกำร 
บูรณำกำรร่วมกบั
หน่วยงำนอ่ืน 

ส ำนักปลัด 

81 สนับสนุน ส่งเสรมิ 
โครงกำรต่อเติมอำคำร 
ด้ำนหน้ำ รพ.สต.บ้ำน
คลองบุหรี่ เพื่อเพ่ิม
พื นที ่
บริกำร 

เพื่อให้องค์กรต่ำงๆ
มีควำมเข้มแข็ง
และ 
สนับสนุน
หน่วยงำนภำครัฐ 

กลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

  400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 จ ำนวน  1 แห่ง กลุ่มองค์กรภำค
ประชำชนมีควำม
เข้มแข็ง มีกำร 
บูรณำกำรร่วมกบั
หน่วยงำนอ่ืน 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

82 สนับสนุน ส่งเสรมิ
โครงกำรจดัท ำส้วม
สำธำรณะหญิง/ชำย/
คนพิกำร รพ.สต.บ้ำน
คลองบุหรี ่

เพื่อให้องค์กรต่ำงๆ
มีควำมเข้มแข็ง 
และสนับสนุน
หน่วยงำนภำครัฐ 

กลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

  150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 จ ำนวน  1 แห่ง กลุ่มองค์กรภำค
ประชำชนมีควำม
เข้มแข็ง มีกำร 
บูรณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น 

ส ำนักปลัด 

83 สนับสนุน ส่งเสรมิ 
โครงกำรเตำเผำขยะ 
รพ.สต.บำ้นคลองบุหรี ่

เพื่อให้องค์กรต่ำงๆ
มีควำมเข้มแข็ง
และ 
สนับสนุน
หน่วยงำนภำครัฐ 

กลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 จ ำนวน  1 แห่ง กลุ่มองค์กรภำค
ประชำชนมีควำม
เข้มแข็ง มีกำร 
บูรณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น 

ส ำนักปลัด 

84 สนับสนุน ส่งเสรมิ 
โครงกำรจดัซื อที่นอน
ลม 
รพ.สต.บำ้นคลองบุหรี ่

เพื่อให้องค์กรต่ำงๆ
มีควำมเข้มแข็ง 
และสนับสนุน
หน่วยงำนภำครัฐ 

กลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

  50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 จ ำนวน  1 แห่ง กลุ่มองค์กรภำค
ประชำชนมีควำม
เข้มแข็ง มีกำร 
บูรณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น 

ส ำนักปลัด 

85 สนับสนนุ ส่งเสริม
โครงกำรติดตั งระบบ
ประปำน  ำสะอำด รพ.
สต.บ้ำนเนินแสนสุข 

เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนของ 
รพ.สต.บำ้นเนิน
แสนสุขมี
ประสิทธิภำพเพิ่ม
มำกขึ น 

กลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

  670,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

670,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 ประชำชน ร้อยละ 80 
ของต ำบลไดร้ับประโยชน์
จำกโครงกำรนี  

รพ.สต.บ้ำนเนินแสน
สุขสำมำรถให้บริกำร
ประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพ่ิม
มำกขึ น 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

86 สนับสนนุ ส่งเสริม
โครงกำรดแูลผู้ปว่ย
เอดส์ 
รพ.สต.บ้ำนเนนิแสน
สุข 

เพื่อให้กำรดูแล 
เอำใจใส่ผู้ป่วย
เอดส์ให้มสีุขภำพ
กำยและสุขภำพจติ
ที่ดี สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงปกต ิ

กลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

  180,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

180,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 ประชำชน ร้อยละ 
90 ของจ ำนวนผู้ป่วย
เอดสไ์ด้รับประโยชน์
จำกโครงกำรนี  

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
กำรดูแลและมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ น 

ส ำนักปลัด 

87 สนับสนุน ส่งเสรมิ 
โครงกำรจดัซื อเปล  
สนำมเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
อุบัติเหตุ รพ.สต.บำ้น
คลองบุหรี ่

เพื่อให้องค์กรต่ำงๆ
มีควำมเข้มแข็ง 
และ 
สนับสนุน
หน่วยงำนภำครัฐ 

กลุ่มองค์กร
ต่ำงๆ
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

  15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 จ ำนวน  1 แห่ง กลุ่มองค์กรภำค
ประชำชนมีควำม
เข้มแข็ง มีกำร 
บูรณำกำรร่วมกบั
หน่วยงำนอ่ืน 

ส ำนักปลัด 

88 โครงกำรจดัซื อรถ
กระเช้ำ 

เพื่อใช้ในรำชกำร
ต ำบลหนองบอน 

พื นที่ต ำบล
หนองบอน 

  3,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 จ ำนวน  1 คัน งำนในรำชกำร
ต ำบลหนองบอน 

ส ำนักปลัด 

89 โครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข 

เพื่อเป็นกำรให้
ควำมรู้และส่งเสรมิ
คุณภำพชีวิตของ
ประชำชน 

12 หมู่บ้ำนใน
ต ำบลหนอง
บอน 

  240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 ประชำชน ร้อยละ 
80 ของจ ำนวนผู้ป่วย
เอดสไ์ด้รับประโยชน์
จำกโครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ประโยชน์และ
คุณภำพชีวิตที่ด ี

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

90 อุดหนุนที่ท ำกำร
ปกครองอ ำเภอเมือง
สระแก้ว โครงกำร
ศูนย์ปฏิบัติกำร
ช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมคณุภำพ
ชีวิตของประชำชน 

ที่ท ำกำร
ปกครอง
อ ำเภอเมือง
สระแก้ว 

 25,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

25,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

25,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

25,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมำณ 

ด ำเนินโครงกำรอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั ง 

ประชำชนไดร้ับ
ประโยชน์และ
คุณภำพชีวิตที่ดี
จำกโครงกำรนี  

ส ำนักปลัด 

91 โครงกำรจดัซื อ
รถบรรทุกขยะ  
(แบบอัดท้ำย) 

เพื่อใช้บริกำร
สำธำรณะ
ประชำชนในกำร
จัดเก็บขยะมูลฝอย
ในพื นที่ 

รถบรรทุกขยะ 
(แบบอัดท้ำย) 

    2,400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 รถบรรทุกขยะ (แบบ
อัดท้ำย) จ ำนวน 1 
คัน 

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยที่ดี
และมีประสิทธิภำพ 

ส ำนักปลัด 

92 โครงกำรจดัซื อ
รถบรรทุกน  ำ 

เพื่อใช้บริกำร
สำธำรณะ
ประชำชนในกำร
บรรทุกน  ำในพื นท่ี 

รถบรรทุกน  ำ     2,500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 จ ำนวน  1 คัน ประชำชนไดร้ับ
กำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยที่ดี
และมีประสิทธิภำพ 

ส ำนักปลัด 

93 โครงกำรปรับปรุง/
ซ่อมแซม รถบรรทุกน  ำ 

เพื่อบ ำรุงซ่อมแซม
รถบรรทุกน  ำให้มี
ควำมพร้อมในกำร
ปฏิบัติงำน 

ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
รถบรรทุกน  ำ 

   150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  รถบรรทุกน  ำไดร้ับ
กำรบ ำรุงรักษำให้คง
สภำพพร้อมใช้งำน 

เพื่อบ ำรุงซ่อมแซม
รถบรรทุกน  ำให้มี
ควำมพร้อมในกำร
ปฏิบัติงำน 

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 

 

*หมายเหตุ 
                1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
และก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบด้วย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03  
                2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.01 – ผ06  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) น ามาลงใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

94 โครงกำรจัดซื อเลื่อย 
โซ่ยนต์ 

เพื่อจัดหำวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือในงำน
ป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภยับริกำร
ประชำชนในพื นที ่

จัดซื อเลื่อย 
โซ่ยนต์ 

  30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  มีเล่ือยโซ่ยนต์สำมำรถ
พร้อมปฏิบัติงำนได้ทันที 
อย่ำงน้อย 1 เครื่อง 

ประชำชนได้รับ
ประโยชน์และคุณภำพ
ชีวิตที่ดีจำกโครงกำรนี  

ส ำนักปลัด 

95 โครงกำรจัดซื อเก้ำอี 
พลำสติกมีพนักพิง 

เพื่อจัดหำเกำ้อี 
พลำสติกมีพนักพิงใช้
จัดกิจกรรมต่ำงๆ และ
บริกำรประชำชนใน
พื นที่ 

จัดซื อเก้ำอี 
พลำสติกมีพนัก
พิง 

   150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  
 

 มีเก้ำอี พลำสตกิมีพนักพิง
เพียงพอให้กำรบริกำร
ประชำชน 

ประชำชนได้รับ
ประโยชน์และกำร 
บริกำรที่ดีจำก
โครงกำรนี  

ส ำนักปลัด 

96 โครงกำรอุดหนุนกองทุน
สวัสดิกำรชุมชนต ำบลหนอง
บอน 

เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
และพัฒนำกองทุน
สวัสดิกำรชุมชนให้มี
ประสิทธิภำพ 

กองทุนสวัสดิกำร
ชุมชนต ำบล
หนองบอน 

  150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนินโครงกำรปีละ 
1 ครั ง 

องค์กรต่ำงๆได้รับกำร
พัฒนำให้ดีขึ น 

ส ำนักปลัด 

97 อุดหนุนงบประมำณให้แก่
หน่วยงำนรำชกำร/
รัฐวิสำหกิจ/องค์กรชุมชน
ต่ำงๆ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนำองค์กรต่ำงๆให้
มีประสิทธิภำพ 

หน่วยงำนและ
องค์กรต่ำงๆ 

  1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 กำรด ำเนินงำนอยำ่งน้อย
ปีละ 1 แห่ง 

องค์กรต่ำงๆได้รับกำร
พัฒนำให้ดีขึ น 

ส ำนักปลัด 

รวม 97  โครงการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 แบบ ผ.02 หรือน าโครงการที่เพ่ิมเติมมาใส่ในแบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพั ฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)  
                                                            ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสรมิการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม   
   เพ่ือรองรับธรุกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคมนาคม 
 1. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1.2 แผนงานเคหะชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงจำกปำกเข้ำ
หมู่บ้ำนถนนทำงหลวง 
ชลบทหมำยเลข 3462 
(สระแก้ว – ปำงสีดำ) ถึง
ถนนบ้ำนท่ำมะตูม 
ระยะทำง 2,000 เมตร 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

ก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง 

   2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 

1,000 เมตร 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 

1,000 เมตร 

ประชำชน 
ร้อยละ 80
ได้รับ
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

แบบ ผ. 02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

2 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงจำกปำกเข้ำ
หมู่บ้ำนท่ำมะตูมถนนทำง
หลวงชลบทหมำยเลข 
3462 (สระแก้ว – ปำงสี
ดำ) ถึงสำมแยกไปกลุ่ม
บ้ำนนำล้อม ระยะทำง 
2,000 เมตร 

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
เดินทำง 

ก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง 

   2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 

1,000 เมตร 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 

1,000 เมตร 

ประชำชน 
ร้อยละ 80
ได้รับ
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรในกำร
เดินทำง 

กองช่ำง 

รวม  2  โครงการ 

แบบ ผ. 03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)  

                                                            ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสรมิการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับธุรกจิ 
การค้าชายแดน  
                                          และเศรษฐกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว้                              
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ                                                            
 6. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
 6.1 แผนงานการรักษาความปลอดภัย 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรติดตั งกล้อง 
วงจรปิดครบระบบ 
จำกทำงข้ำมทำงรถไฟติด
(เทศบำลเมืองสระแก้ว) 
ถึง อบต.หนองบอน 

เพื่อป้องกัน
อำชำกรรมและ
เป็นเบำะแสใน
กำรติดตำม
เหตุกำรณ์ตำ่งๆ
ในพื นที่ 

ติดตั งกล้อง 
วงจรปิดครบ
ระบบ 

    1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 
ระยะทำง 

1,000 เมตร 

ประชำชน 
ร้อยละ 80
ได้รับ
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี  

เพื่อป้องกัน
อำชำกรรมและ
เป็นเบำะแสใน
กำรติดตำม
เหตุกำรณ์ตำ่งๆ
ในพื นที่ 

กองช่ำง 

รวม  1  โครงการ 

แบบ ผ. 02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและบรกิำร
ประชำชน 

  2,400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

2,400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

2,500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ส ำนักปลดั 

2 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กำรเกษตร เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและบรกิำร
ประชำชน 

  59,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ส ำนักปลดั 

3 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณำและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและบรกิำร
ประชำชน 

  10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ส ำนักปลดั 

4 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและบรกิำร
ประชำชน 

  20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

ส ำนักปลดั 

5 กำรศึกษำ ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและบรกิำร
ประชำชน 

  23,900 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

กองกำรศึกษำ 

6 อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณำและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและบรกิำร
ประชำชน 

  6,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

กองช่ำง 

7 อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ำรวจ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและบรกิำร
ประชำชน 

  1,500 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณำ
และเผยแพร่ 

เพื่อจัดซื อโทรทัศน์  
แอล อ ีดี  (LED TV) 

เพื่อจัดซื อโทรทัศน์  
แอลอีดี (LED TV) 
จ ำนวน 2 เครื่องตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 

 16,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

16,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  ส ำนักปลัด 

2 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดซื อเก้ำอี 
ส ำนักงำนส ำหรับใช้
ในส ำนักงำน 

เพื่อจัดซื อเก้ำอี ส ำนักงำน 
จ ำนวน 15 ตัว เป็นเก้ำอี  
ขนำดไม่น้อยกว่ำ   55 x 
60 x 75 ซม.ท่ีน่ังหมุน
ได้รอบตัว และมีท่ีท้ำว
แขน 

 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  ส ำนักปลัด 

3 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดซื อเก้ำอี 
อเนกประสงค์บุนวม 
ส ำหรับรับรอง
ประชำชนท่ีมำติดต่อ
รำชกำร 

จัดซื อเก้ำอี อเนกประสงค์
บุนวมแบบมีพนักพิง 
จ ำนวน 20 ตัว 

 22,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

22,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  ส ำนักปลัด 

4 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดซื อพัดลม
อุตสำหกรรมส ำหรับ
ใช้ในกำรด ำเนินงำน
ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองบอน 

จัดซื อพัดลมอุตสำหกรรม 
ขนำด  
24 นิ ว ชนิดตั งพื น    
(600 มม.) จ ำนวน  
4 เครื่อง 

 15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  ส ำนักปลัด 

5 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดซื อพัดลมไอน  ำ
ส ำหรับใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบอน 

จัดซื อพัดลมไอน  ำ  
ขนำด 24 นิ ว  
จ ำนวน 4 เครื่อง 

  56,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

6 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดซื อแท่นกล่ำว
รำยงำนส ำหรับใช้ใน
กำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบอน 

จัดซื อแท่นกล่ำวรำยงำน
จ ำนวน 2 ตัว 

  12,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  ส ำนักปลัด 

7 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดชุดโต๊ะรับรอง
แขกส ำหรับให้บริกำร
ประชำชนท่ีมำติดต่อ
รำชกำร 

จัดซื อชุดโต๊ะรับรองแขก
จ ำนวน 1 ชุด 

  6,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

6,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

 ส ำนักปลัด 

8 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดซื อพัดลมโคจร
ติดผนัง 

จัดซื อพัดลมโคจรติดผนัง 3 
ใบพัด ขนำด 16 นิ ว 
จ ำนวน 9 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื นฐำน  
1) เป็นพัดลมโคจรติดผนัง 
3 ใบพัด ขนำดใบพัด 16 
นิ ว           
 2) ปรับแรงลมได้ 3 
ระดับ/ปรับส่ำยซ้ำย-ขวำ 
และหยุดส่ำย            
 3) ปรับมุมก้ม-เงย ได้ตำม
ต้องกำรกระจำยสำยลมได้
ทั่วทุกจุด           
4) ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ
และควำมปลอดภัยจำก
ส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
(มอก.) 

 12,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

12,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

9 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื ออุปกรณ์
อ่ำนบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) 

จัดซื ออุปกรณ์อ่ำนบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 
จ ำนวน 2 เครื่องมี
คุณลักษณะพื นฐำน 
ดังนี         
1) สำมำรถอ่ำนและ
เขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart 
Card) ตำมมำตรฐำน
ISO/IEC  7816 ได้            
2) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 4.8 
MHz(Interface) แบบ 
USB ได ้                   
3) สำมำรถใช้กับบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card)  ท่ีใช้
แรงดันไฟฟ้ำขนำด 5 
Volts, 3 Volts และ 
1.8 Volts ได้เป็นอย่ำง
น้อย 

 1,400 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,400 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

10 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำน
งำนครัว 

เพื่อจัดซื อตู้ท ำน  ำเย็น 
ขนำด 1 ก๊อก 
ส ำหรับให้บริกำร
ประชำชนผู้มำรับกำร
บริกำรท่ีส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบอน 

จัดซื อตู้ท ำน  ำเย็น ขนำด     
1 ก๊อก จ ำนวน 2 
เครื่อง 

 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  ส ำนักปลัด 

11 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำน
งำนครัว 

เพื่อจัดซื อกระติกน  ำ
ร้อนส ำหรับให้บริกำร
ประชำชนผู้มำรับกำร
บริกำรท่ีส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบอน 

จัดซื อกระติกน  ำร้อน 
ขนำดควำมจุ  3.3 ลิตร 
จ ำนวน  1 เครื่อง 

 1,500 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

1,500 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  ส ำนักปลัด 

12 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดซื อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ส ำหรับใช้ใน
กำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบอน 

จัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนำด 1 ตันชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
ปริมำตรกระบอกสูบไม่
ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซีหรือ
ก ำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ 
แบบดับเบิ ลแค็บ 
จ ำนวน 1 คัน 

 957,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

957,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

  ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

13 ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณ
ภัย 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อจัดซื อสำยส่งน  ำ
ดับเพลิงส ำหรับใช้
ด ำเนินงำนด้ำนงำน
ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
หนองบอน 

จัดซื อสำยส่งน  ำ
ดับเพลิง (สำยดับเพลิง
พร้อมข้อต่อแบบสวม
เร็วชนิดทองเหลือง 
ขนำด 1.5 นิ ว ยำว 20 
เมตร)จ ำนวน 1 เส้น 

7,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ

7,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ

ส ำนักปลัด 

14 ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณ
ภัย 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อจัดซื อสำยส่งน  ำ
ดับเพลิงส ำหรับใช้
ด ำเนินงำนด้ำนงำน
ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
หนองบอน 

จัดซื อสำยส่งน  ำ
ดับเพลิง (สำยดับเพลิง
พร้อมข้อต่อแบบสวม
เร็วชนิดทองเหลือง 
ขนำด 2 นิ ว    ยำว 
20 เมตร)จ ำนวน 1 
เส้น 

7,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ

7,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ

ส ำนักปลัด 

15 ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณ
ภัย 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

จัดซื อรถบรรทุกน  ำ รถบรรทุกน  ำ 
จ ำนวน 1 คัน 
ตำมมำตรำฐำนบัญชี
ครุภัณฑ์ 

2,500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ

ส ำนักปลัด 

16 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

จัดซื อรถบรรทุกขยะ 
(แบบอัดท้ำย) 

รถบรรทุกน  ำ 
จ ำนวน 1 คัน 
ตำมมำตรำฐำนบัญชี
ครุภัณฑ์ 

2,500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ

ส ำนักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

17 กำรเกษตร ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรเกษตร จัดซื อเลื่อยโซ่ยนต ์ มีเล่ือยโซ่ยนต์พร้อมใน
กำรปฏิบัตหิน้ำที่และ
พร้อมบริกำรประชำชน 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ

ส ำนักปลัด 

18 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อเก้ำอี พลำสตกิมี
พนักพิง 

มีเก้ำอี พลำสติกมีพนัก
พิงไว้ 
ใช้ส ำหรับจัดกิจกรรมต่ำง
และบริกำรประชำชน 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ

ส ำนักปลัด 

19 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื อเครื่อปรับ
อำกำศ 
(ตำมมำตรฐำน
ครุภัณฑ์) 

มีเครื่องปรับอำกำศใน
กำรท ำงำนและไว้
บริกำรประชำชน 

70,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

70,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ 

70,000 
(อบต.) 

งบโดยประมำณ

ส ำนักปลัด 

รวม  19  โครงการ 

*หมายเหตุ
1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  และก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –

2565) 
 ประกอบด้วย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03 

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.08 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) น ามาลงในแบบ ผ.03 หรือน าครุภัณฑ์เฉพาะที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่
ด าเนินการ 

 จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์น้ัน และเป็นไปตามอ านาขหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับโครงการรายจ่ายตาม 
แผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 

ไม่ต้อน ามบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แผนแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  ((พ.ศ. 25พ.ศ. 256611––  25256655))  องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนหนองบอน  

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565) ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
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แผนแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  ((พ.ศ. 25พ.ศ. 256611––  25256655))  องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนหนองบอน    

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตาม
และประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
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(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนต าบล หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับ
หมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหารส่วนต าบลจึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและ
จะต้องมีผลกระทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงใน
ท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตาม
สภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่าง
แท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆที่กระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี 
เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ
ต้องเอาเวลาไปท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่
ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 
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ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก“ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” 
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสนใจที่
จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชน
ขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุค
ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบ
สิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทาง
อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
AEC ห รื อ  Asean Economics Community คื อก ารรวม ตั ว ขอ งช าติ ใน อ า เซี ย น  10 ป ระ เท ศ 

ประกอบด้วย ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ             
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กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอ
ไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558      
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC 
เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท า งาน หรือการอ่ืนใด การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แต่เดิมนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ยังเป็นเพียง 

กรอบความตกลงทางการค้าซึ่งมุ่งเน้นเพียงความร่วมมือทางการค้า เพ่ือชะลอการเปิดเสรีฯซึ่งสหรัฐอเมริกา และกลุ่ม
ประเทศยุโรป พยายามจะรุกเข้ามาในตลาดของภูมิภาคนี้จนถึงปัจจุบันนี้ AEC มีผลในทางปฏิบัติมากข้ึนๆ และส่งผล
กระทบต่อภาคธุรกิจที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะต้องปรับตัวอย่างเหมาะสม และคอยติดตามข้อมูล
ข่าวสารอย่างใกล้ชิด ไม่เพียงแค่ข้อมูลจากส่วนราชการเท่านั้น แต่ยังต้องแสวงหาโอกาส ความร่วมมือกันของกลุ่ม
องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอีกด้วย 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่กระชับมากขึ้นเพ่ือการเป็น AEC ท าให้เศรษฐกิจของอาเซียนมีความ 
เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ในด้านหนึ่งคือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเดียวกัน แต่ขณะเดียวกันสมาชิก
อาเซียนก็จะต้องแข่งขันกันเองเพ่ือดึงดูดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ดังนั้น การบรรเทาความขัดแย้งใน 2 
ส่วนนี้จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับประเทศไทย ต้องแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศในอาเซียน การ
พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันจึงเป็นสิ่งส าคัญ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนจึงตระหนักถึง
ความส าคัญและผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย จึงมีการวางแนวทางการป้องกัน 
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถประกอบอาชีพและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งหากไม่มีการวางแนว
ทางการป้องกันไว้ ประชาชนในพ้ืนที่อาจจะเกิดปัญหาที่ดินท ากิน ชาวบ้าน ชาวนา จะขายที่ดินท ากินเพราะแข่งขัน
การท าเกษตรอุตสาหกรรมไม่ได้ สุดท้ายจะกลายเป็นลูกจ้าง และต่างชาติจะมาก าหนดราคาสินค้าการเกษตรที่ผลิตใน
ประเทศไทย โดยคนไทย และขายให้คนไทย 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ การศึกษา 
 การที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในหลายๆ ด้าน  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยต้องปรับตัวในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจโลก  โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  ส าหรับผลกระทบด้านการศึกษาของประเทศไทยนั้น ได้ส่งผลให้มีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนว
ทางการด าเนินงาน และแผนการเตรียมความพร้อมในหน่วยงานระดับต่างๆ  เพ่ือให้ได้ก าลังคนที่มีคุณลักษณะตามที่
ต้องการ กล่าวคือ คุณลักษณะของก าลังคนของอาเซียนที่ส าคัญ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด  ทักษะการ
ร่วมมือ  ทักษะการสื่อสาร และทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

ทั้งนี้ การศึกษาจะเป็นตัวจักรส าคัญในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนจึงมีการ 
เตรียมความพร้อมและปรับตัวด้านการศึกษา ตลอดจนหลักสูตร และการสอนให้มีความพร้อมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดโครงการสอนเสริมทักษะภาษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการจัด
กิจกรรมสอนเสริมทักษะทางด้านภาษาให้แก่เด็กเล็ก ได้แก่ ภาษากัมพูชา และภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งจัดให้มีเนื้อหา
เหมาะสมตามวัย อาทิ การนับเลข การกล่าวทักทายฯ และโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่เด็ก เป็น
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก เช่น ลักษณะการแต่งกาย ฯลฯ เพ่ือ ให้เด็กมี
ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ และทักษะต่าง ๆ สามารถด ารงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลาย
ในวิถีทางที่สอดรับกับข้อตกลงที่ก าหนดในกฎบัตรอาเซียนและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมอาเซียนต่อไป 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจ

มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่ างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น         
ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ

การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัต
ลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม 
ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่ง
ไม่สุภาพ เป็นต้น 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุน
ต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
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แผนแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  ((พ.ศ. 25พ.ศ. 256611––  25256655))  องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนหนองบอน  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
ภาคการเกษตร นับเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทมากที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และ

สังคมของไทย ในขณะที่ “น้ า” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด แต่มีบทบาทสูงมาก ในกระบวนการผลิตของทุก
ภาคการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นประเด็น
ส าคัญ เนื่องจากการผลิตสินค้าภาคการเกษตร จ าเป็นต้องใช้น้ าในปริมาณที่มาก ทั้งในกระบวนการเพาะปลูก เลี้ยง
สัตว์ และกระบวนการแปรรูปอ่ืนๆต่อเนื่องไปในอนาคต ปริมาณความต้องการน้ าโดยรวม จะเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งในภาค
การเกษตรอุตสาหกรรม ครัวเรือน และภาคอ่ืนๆ ต่างก็เพ่ิมสูงขึ้น จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้ า และ
ภาคการเกษตรย่อมได้รับผลกระทบมาก เพราะเป็นภาคส่วนที่ใช้น้ าในการผลิตสูง องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บอนจึงได้ก าหนดยุทธ์ศาสตร์ในการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าให้มปีริมาณเพียงพอต่อความต้องการในอนาคต
และปลูกฝังจิตส านักของประชาชนในพ้ืนที่ให้ใช้ “ทรัพยากรน้ า” อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ในภาคการเกษตร และ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในที่สุด 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นปัญหาการ

แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี 
พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชน
นั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย ส าหรับปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญมีแนวโน้ม
ส าคัญที่จะเกิดโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้าย
แรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยวมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและ
โรคระบาดสัตว์ 

นอกจากนี้ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย มีผลท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน  ดังนั้น อาจมี
การฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 

ส าหรับด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้าน 
การเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศ
หนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพังการบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 


