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ส่วนที่  1 
บทน า 

************************** 
1.1  ลักษณะของแผนสามปี 
 แผนพัฒนำสำมปี เป็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โดยมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำที่จัดท ำขึ้นส ำหรับ
ปีงบประมำณแต่ละปี ซึ่งมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำครอบคลุมระยะเวลำสำมปี โดยมีกำรทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งจะน ำไปสู่กระบวนกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   ดังนั้น แผนพัฒนำสำมปี 
จึงมีลักษณะอย่ำงน้อย  4  ประกำรด้วยกัน คือ 
 (1) เป็นเอกสำรที่แสดงควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 (2) เป็นเอกสำรที่แสดงแนวทำงกำรพัฒนำ  และวัตถุประสงค์ ของแนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน 
 และมีลักษณะเฉพำะเจำะจงท่ีด ำเนินกำร 
 (3) เป็นเอกสำรที่แสดงโครงกำร/กิจกรรม กำรพัฒนำที่จะด ำเนินกำรเป็นห้วงระยะเวลำสำมปี 
  (4) เป็นเอกสำรที่จะแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกับงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำป ี
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

(1) เป็นกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัต ิ
(2) เป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   โดยน ำโครงกำร/กิจกรรมจำกแผน 

พัฒนำสำมปี ในปีที่จะจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีไปจัดท ำงบประมำณ เพ่ือให้กระบวนกำ รจัดท ำ
งบประมำณเป็นไปด้วยควำมรอบคอบ และผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 ดังนั้น โครงกำรที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนำสำมปี โดยเฉพำะในปีแรกจะต้องมีควำมพร้อมอย่ำงน้อย 
2 ประกำร คือ 
 (1) มีควำมแน่นอน ของกิจกรรมที่จะด ำเนินกำร    รวมทั้งควรมีกำรประเมินถึงควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำร/กิจกรรม และผลประโยชน์สำธำรณะที่จะได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรม 
 (2) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ ำปีแรก จะต้องมีควำมพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรำยละเอียดทำง
เทคนิคพอสมควร เพื่อให้สำมำรถก ำหนดรำยกำรในแผนพัฒนำที่จะน ำไปใช้จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้
ต่อไป 
1.3  ขัน้ตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   

ขั้นตอนที่ 1   คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นร่วมกับประชำคมท้องถิ่น  ก ำหนดประเด็นหลักกำรพัฒนำให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรของประชำคมและชุมชน  โดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำก
หน่วยงำนต่ำงๆและข้อมูลในแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
ขั้นตอนที่2   คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักกำรพัฒนำ  
ปัญหำ  ควำมต้องกำร  และข้อมูลน ำมำจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี  แล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 3   คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสำมปีเพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น  
ขั้นตอนที่ 4   ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำสำมปีและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
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1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนได้พิจำรณำ 

อย่ำงรอบคอบให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ  ที่อำจมีควำมเชื่อมโยงและส่งผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำมำตัดสินใจก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนและใช้ทรัพยำกรกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สำธำรณะสูงสุด 
 

.........................................................................................  
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทีส่ าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

************************** 
2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต ประชากร สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน ได้รับกำรจัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทยเรื่องจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ 3๐ มีนำคม 2539  
ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับทั่วไป  เล่ม 113 ตอน 59ง. ลงวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ.2539  
           2.1.1 ที่ตั้ง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์  และอยู่ห่ำงจำก
ศำลำกลำงจังหวัดบุรีรัมย์  ประมำณ  ๕5  กิโลเมตร  โดยมีทำงหลวงหมำยเลข 226  จำกจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่ำน
ต ำบลหินโคน  ออกไปยังอ ำเภอล ำปลำยมำศ และยังสำมำรถเชื่อมต่อไปจังหวัด อ่ืน ๆ  ได้ 
 2.1.2 อาณาเขต 

 -   ทิศเหนือ  ติดต่อต ำบลโคกล่ำม     อ ำเภอล ำปลำยมำศ  จังหวัดบุรีรัมย์  
      และต ำบลตลำดไทร       อ ำเภอชุมพวง       จังหวัดนครรำชสีมำ 
-   ทิศใต้  ติดต่อต ำบลหนองคู และหนองกะทิง    อ ำเภอล ำปลำยมำศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
-   ทิศตะวันออก  ติดต่อต ำบลล ำปลำยมำศ และหนองคู      อ ำเภอล ำปลำยมำศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  -    ทิศตะตก  ติดต่อต ำบลกงรถ     อ ำเภอห้วยแถลง     จังหวัดนครรำชสีมำ 
2.1.3  เนื้อที่ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ  4๑.๑๐  ตำรำงกิโลเมตร  
 หรือประมำณ ๒๕,๖๘๗.๕๐  ไร่ มีพ้ืนที่กำรเกษตร จ ำนวน  ๒๐,๐๐๐ ไร่   พ้ืนที่แหล่งน้ ำ  ๖๖ ไร่  

            2.1.4  ภูมิประเทศ 
              สภำพภูมิประเทศของต ำบลหินโคนมีลักษณะเป็นที่รำบและท่ีลักษณะดินปนทรำย พ้ืนที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหินโคน อยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเล ประมำณ  150-180  เมตร และมีแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญ  
คือ ล ำมำศ สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ใช้ประโยชน์ทำงเกษตรกรรม 
           2.1.5 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน  ประกอบด้วยหมู่บ้ำน  ๑๖  หมู่บ้ำน   
โดยอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน เต็มทั้งหมด  ๑๖  หมู่บ้ำน  ได้แก่  
 หมู่ที่   1    บ้ำนกะทิง   หมู่ที่   9    บ้ำนหนองตำจ่ ำ 
 หมู่ที่   2    โคกสนวน   หมู่ที่   1๐    บ้ำนหนองตำอยู่ 
 หมู่ที่   3    บ้ำนโคกสะอำด  หมู่ที่   11    บ้ำนโคกสะอำดน้อย 
 หมู่ที่   4    บ้ำนตะขบ   หมู่ที่   12     บ้ำนหินโคนเก่ำ 
 หมู่ที่   5    บ้ำนโนนตะครอง  หมู่ที่   13     บ้ำนโคกใหม่ 
 หมู่ที่   6    บ้ำนหัวสะพำน  หมู่ที่   14     บ้ำนหินโคนกลำง 
 หมู่ที่   7    บ้ำนหินโคน   หมู่ที่   15     บ้ำนคลองประดู่ 

หมู่ที่   8    บ้ำนโนนงิ้ว   หมู่ที่   16     บ้ำนหนองม่วง 
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แผนที่เขตต ำบลหินโคน 

 

        
 
2.1.6 ท้องถิ่นในต าบล 

 จ ำนวนเทศบำล   -       แห่ง 
 จ ำนวนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ๑           แห่ง 
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2.1.7 ประชากร 
 มีประชำกรทั้งสิ้น    ๙,๐๘๒   คน   แยกเป็นชำย  4,5๒๑  คน    หญิง   4,5๔๙ คน  มีควำม

หนำแน่นเฉลี่ย 22๐ คน /  ตำรำงกิโลเมตร ( ข้อมูล ณ เดือน มกรำคม พ.ศ. 255๙)    แยกได้ดังนี้ 
จ านวนประชากรในเขตต าบลหินโคน 

หมู่ที่ 
ชื่อหมู่บ้ำน 

จ ำนวนประชำกร(คน) จ ำนวน 
ครัวเรือน 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง รวม 

1 บ้ำนกะทิง 5๓ 5๐ 10๓ 3๓  
2 บ้ำนโคกสนวน 1๖๗ 16๒ 3๒๙ 8๖  
3 บ้ำนโคกสะอำด 445 41๘ 8๖3 20๗  
4 บ้ำนตะขบ 462 535 997 2๓๒  
5 บ้ำนโนนตะครอง 199 200 399 11๘  
 6 บ้ำนหัวสะพำน 468 439 907 23๙  
7 บ้ำนหินโคน 390 409 799 16๖  
8 บ้ำนโนนงิ้ว 116 132 248 8๔  
9 บ้ำนหนองตำจ่ ำ 349 350 6๙9 20๗  

10 บ้ำนหนองตำอยู่ 494 4๔7 941 2๑๓  
11 บ้ำนโคกสะอำดน้อย 1๖๖ 171 337 96  
12 บ้ำนหินโคนเก่ำ 332 352 684 16๓  
13 บ้ำนโคกใหม่ 127 141 268 6๑  
14 บ้ำนหินโคนกลำง 233 225 458 116  
15 บ้ำนคลองประดู่ 288 273 561 12๑  
16 บ้ำนหนองม่วง 232 245 477 10๕  

รวม 4,534 4,548 9,082 2,247  

 
   2.1.8 อาชีพ 

              รำษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพ เกษตรกรรม  รับจ้ำง  ค้ำขำย  รับรำชกำร 
2.1.9 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

            -  ปั๊มน้ ำมันและก๊ำซ  1 แห่ง   ปั้มหลอด/ปั้มหยอดเหรียญ   3  แห่ง 
  -  โรงสีข้ำวขนำดเล็ก   13  แห่ง 
  -  ร้ำนค้ำ (รวมถึงร้ำนค้ำทุกชนิด)                            63  แห่ง 
  -  ร้ำนอำหำร   1  แห่ง 
  -  ฟำร์มสุกร       1  แห่ง 
   -  ฟำร์มโค      -  แห่ง 
         -  ฟำร์มไก่      3 แห่ง 
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 * รายได้เฉลี่ยของประชากรต าบลหินโคน 
 

 
หมู่ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

 
รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี 

1 กะทิง 72,821       บำท 
2 โคกสนวน 52,891       บำท  
3 โคกสะอำด 79,248       บำท  
4 ตะขบ 82,247       บำท  
5 โนนตะครอง 95,981       บำท  
6 หัวสะพำน  119,734     บำท  
7 หินโคน 55,843       บำท  
8 โนนงิ้ว 112,856     บำท  
9 หนองตำจ่ ำ 122,148     บำท  

10 หนองตำอยู่ 47,322       บำท  
11 โคกสะอำดน้อย  115,353     บำท  
12 หินโคนเก่ำ  68,756       บำท  
13 โคกใหม่ 79,195       บำท  

14 หินโคนกลำง 53,473       บำท  
15 คลองประดู่ 137,426     บำท  
16 หนองม่วง 47,735       บำท  

 
* ที่มา: ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอล าปลายมาศ 
2.1.10 การศึกษา 
  -  โรงเรียนประถมศึกษำ   ๔ แห่ง 
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษำ   - แห่ง 
  -    ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   ๒ แห่ง 
              
2.1.11 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
    -  วัด / ส ำนักสงฆ์             ๗       แห่ง 
    -  โบสถ์คริสต์        -  แห่ง 
            2.1.12 สาธารณสุข 
    - โรงพยำบำล                                   -  แห่ง 
   -  สถำนีอนำมัย            1  แห่ง 

  -   ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน   - แห่ง 
 -  อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำ ร้อยละ 100 

            2.1.13 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   -  สถำนีต ำรวจ              -  แห่ง 
   -  สถำนีดับเพลิง        -   แห่ง 
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  2.1.14 การคมนาคม 
              กำรคมนำคมในเขตต ำบลหินโคน มีเส้นทำงคมนำคมติดต่อกับอ ำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งท ำเล
ที่ตั้งของต ำบลหินโคน นับได้ว่ำเป็นเส้นทำงกำรคมนำคมสัญจรไปมำได้โดยสะดวก ดังนี้ 

- อบต.หินโคน- อ ำเภอล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทำง ๗ กิโลเมตร 
- อบต.หินโคน- จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทำง ๓๔ กิโลเมตร 
- ทำงหลวงชนบท ถนนลำดยำง สำยบ้ำนกะทิง – บ้ำนหินโคน (ผ่ำนหมู่ที่ ๗, ๑๐, ๑๒, ๑๔ และ ๑๖ 

จำกถนนสำยนำงรอง-ชุมพวง – บ้ำนโนนตะครอง (ผ่ำนหมู่ที่ ๘) 
- ทำงหลวงชนบท ถนนหินคลุก สำยบ้ำนหัวสะพำน- บ้ำนโนนตะครอง (ผ่ำนหมู่ที่ ๙) 

        2.1.15 การโทรคมนาคม 
-     ที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลข เอกชนขออนุญำต      - แห่ง 
-     โทรศัพท์สำธำรณะ     -   แห่ง 
2.1.17 การไฟฟ้า 
-     จ ำนวน  16  ชุมชน/หมู่บ้ำน  ประชำกรที่มีไฟฟ้ำใช้  100 % 

  2.1.18 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-   ล ำห้วย  จ ำนวน    ๑  สำย  ได้แก่  ล ำมำศ 

 2.1.19  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 -  ฝำยน้ ำ     ๒ แห่ง 
 -  สระน้ ำขนำดใหญ่           ๘ แห่ง 
 -  คลองน้ ำ      2 แห่ง 
 -  สถำนีสูบน้ ำพลังงำนไฟฟ้ำ ๕ แห่ง คือสถำนีสูบน้ ำพลังงำนไฟฟ้ำบ้ำนกะทิง สถำนีสูบน้ ำพลัง
ไฟฟ้ำบ้ำนตะขบ สถำนีสูบน้ ำพลังงำนไฟฟ้ำบ้ำนโคกสะอำด ๒ สถำนีสูบน้ ำพลังไฟฟ้ำบ้ำนโคกสะอำด ๓ 
และสถำนีสูบน้ ำพลังไฟฟ้ำบ้ำนโคกใหม่ 

 2.1.21 มวลชนจัดตั้ง 
  -  อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน    จ ำนวน  158 คน               
 -  อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน จ ำนวน    2 รุ่น จ ำนวน  1๗๙ คน         

                                                                               
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
       2.2.1  โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ส านักปลัด   รับผิดชอบงาน 
1)  งำนบริหำรงำนทั่วไป           
-  สำรบรรณ-  อ ำนวยกำรและข้อมูลข่ำวสำร-  บริหำรงำนบุคคล-  กำรเลือกตั้ง-  รัฐพิธี -  กำรประชุม 
  -งบประมำณ- งำนนิติกำร  ประชำสัมพันธ์-  ระเบียบข้อบังคับประชุม-  อ ำนวยกำรและประสำนงำน 
2)  งำนนโยบำยและแผน 

      -   งำนวิชำกำร -  งำนข้อมูลและกำรประชำสัมพันธ์ -  งำนสำรสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
       -   กำรจัดท ำแผนพัฒนำ  -  งำนวิจัยทำงสังคม 

๓)  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
-  กำรอ ำนวยกำร-  กำรช่วยเหลือฟ้ืนฟู-  กำรป้องกัน-  กำรกู้ภัย 

 4)  งำนทะเบียนรำษฎร 
  -   งำนแจ้งเกิด  แจ้งตำย แจ้งย้ำยที่อยู่ 
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2.  ส่วนการคลัง    รับผิดชอบงาน 
1)  งำนกำรเงินและกำรบัญชี 
-  กำรบัญชี – กำรเบิกจ่ำยเงิน-  กำรเก็บรักษำเงิน   
2)  งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้  
-  กำรบันทึกข้อมูล -  กำรพัฒนำจัดเก็บรำยได้-  ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม

และค่ำเช่ำ-ควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ-ทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้ 
3)  งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-  กำรทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภำษี-  กำรพัสดุ-  กำรเบิกจ่ำยวัสดุและครุภัณฑ์-ทะเบียนทรัพย์สิน

จัดซื้อจัดจ้ำง   
3.  ส่วนโยธา รับผิดชอบงาน 
1)  งำนก่อสร้ำง 
-  กำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง     -ก่อสร้ำงและบูรณะถนน    -ก่อสร้ำงสะพำน  ฝำย  ทดน้ ำ-งำนข้อมูล

ก่อสร้ำง-งำนบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและยำนพำหนะ - งำนระบบข้อมูลและแผนที่ – งำนออกแบบและควบคุม
อำคำร –ประเมินรำคำ -ออกแบบและบริกำรข้อมูล -งำนบริกำรข้อมูลและหลักเกณฑ์-งำนวิศวกรรม  -  งำน
สถำปัตยกรรมและมัณนฑศิลป์  -งำนประสำนสำธำรณูปโภค  -งำนระบำยน้ ำ -ไฟฟ้ำสำธำรณะ-จัดตกแต่สถำนที่ 
-ประสำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรประปำ 

2)  งำนผังเมือง 
             -  กำรส ำรวจแผนที่ภำษี-  กำรสำธำรณูปโภค  และผังเมือง -  กำรควบคุมอำคำร  -วำงระบบผังเมือง
 - งำนบริหำรจัดกำรผังเมือง 
  4.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    รับผิดชอบงาน 
  1)  งำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข 
             -  กำรอนำมัยชุมชน-  กำรป้องกันยำเสพติด-  กำรควบคุมและจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
-งำนรักษำโรค –งำนควบคุมโรคและป้องกันโรค 
  5.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     รับผิดชอบงาน 
  1)  งำนส่งเสริมกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 

-งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ   งำนบริหำรวิชำกำร งำนอนุบำลประถมวัย งำนกิจกรรมนักเรียน 
งำนศำสนำและวัฒนธรรม ประเพณี 

๖. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
-  งำนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์  
-งำนส่งเสริมและพัฒนำชุมชน-งำนสังคมสงเครำะห์-งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี 
7.  งานส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบงาน 

 -  งำนส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์
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 2.2.3 จ านวนบุคลากร  ๔๐  คน (พนักงำนส่วนต ำบล/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนจ้ำง) 
   ต ำแหน่งในส ำนักปลัด     14       คน 
    ต ำแหน่งในส่วนกำรคลัง     5      คน 

     ต ำแหน่งในส่วนโยธำ     2         คน 
    ต ำแหน่งในส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม      ๘      คน 
  ต ำแหน่งในส่วนสวัสดิกำรสังคม    ๔ คน 
  ต ำแหน่งในส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม   - คน        
  ต ำแหน่งในส่วนส่งเสริมกำรเกษตร    ๗ คน 

  
   2.2.4 ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

 รำยไดข้ององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 255๘      แยกเป็น 
 

หมวด ประเภทรายได้ จ านวนเงิน/บาท 
ภำษีอำกร ภำษีจัดเก็บเองและภำษีรัฐบำลจัดสรรให้  125,709.00 

ค่ำธรรมเนียม ใบอนุญำตและค่ำธรรมเนียม 28,262.20 
รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและ
กำรพำณิชย์  

รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์  510 

รำยได้จำกทรัพย์สิน รำยได้จำกทรัพย์สิน 378,143.16 
รำยได้ที่รัฐบำลจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภำษีจัดสรร 18,176,693.14 

รำยได้เบ็ดเตล็ด  รำยได้เบ็ดเตล็ด     130,114.00 
รำยได้จำกทุน รำยได้จำกทุน - 

 
เงินอุดหนุน 

รำยได้จำกเงินอุดหนุนทั่วไป   13,375,203.00 

รำยได้จำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  
  

15,696,212.21 

รวมทั้งสิ้น 47,910,846.71 
     
 2.2.5 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

    กำรรวมกลุ่มของประชำชน จ ำนวนทั้งสิ้น 2 กลุ่ม 
   -  กลุ่มอำชีพ     4    กลุ่ม 

    -  กลุ่มออมทรัพย์     1๕    กลุ่ม 
 2.2.6 เครื่องมือและอุปกรณ์ส านักงาน 
  -  เครื่องคอมพิวเตอร์    1๘ เครื่อง 

          -  เครื่องโน้ตบุ๊ค     ๙ เครื่อง 
  -   เครื่องถ่ำยเอกสำร    ๑ เครื่อง 
  -   เครื่องพิมพ์ดีด     ๑ เครื่อง 

   -   เครื่องปริ้นเตอร์     ๑๕ เครือ่ง 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

************************** 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.255๗) 
  3.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา 

   เป็นกำรสรุปสถำนกำรณ์พัฒนำท้องถิ่นในปีผ่ำนมำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนว่ำ “ปัจจุบัน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนมีสถำนภำพกำรพัฒนำอยู่จุดไหน” ส ำหรับใช้เป็นประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ต่อไปในอนำคต  ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  ช่วยวิเครำะห์กำรพัฒนำในปีที่ผ่ำนมำ  เป็นกำรพิจำรณำถึง
ปัจจัยภำยในได้แก่  จุดแข็ง  (Strength  -  S)  จุดอ่อน  (Weak  -  W)    และปัจจัยภำยนอกได้แก่ โอกำส  
(Opportunity  -  O)  และอุปสรรค  (Threat  -  T)   ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนได้วิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำและโอกำสกำร

พัฒนำในอนำคต โดยกำรวิเครำะห์ใช้หลัก SWOT  ดังนี้ 
จุดแข็ง  (Strengths -  S) จุดอ่อน (Weaknesses  -  W) 

1. ระบบการบริหาร 
- มีกำรแบ่งโครงสร้ำงส่วนรำชกำรภำยในที่เหมำะสม
สอดคล้องกับภำรกิจ 
- มีกำรวำงแผน/กำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
- มีกำรจัดประชุมประชำคมเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำ 
- มีกำรประสำนงำนในองค์กร 
- มีกำรแบ่งงำน/มอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบ 
2.  ระบบข้อมูล 
-  มีกำรจัดเก็บข้อมูลในกำรด ำเนินกำร 
3.  อัตราก าลัง   
-  บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
-  มีกำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลังตำมโครงสร้ำง 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
-  กำรบริหำรงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมอ ำนำจหน้ำที่     
5.  ศักยภาพของชุมชน 
-  มีกลุ่มต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำน  เช่นกลุ่มออมทรัพย์   
กลุ่มอำชีพ 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - มีแหล่งน้ ำธรรมชำติสำมำรถใช้ประโยชน์ใน
กำรเกษตร 
 - มีทรัพยำกรธรรมชำติที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว  

1.  ระบบการบริหาร 
- กำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณไม่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำ 
-  ประชำชนไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญกับกำรประชุม
ประชำคมเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำ 
-  กำรประสำนงำนในองค์กรไม่มีหนังสือบันทึกเป็น
ลำยลักษณ์อักษร 
- กำรแบ่งงำน/มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบไม่
ชัดเจน  ไม่มีค ำสั่งมอบหมำยงำน 
2.  ระบบข้อมูล 
-  ไม่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรจัดเก็บข้อมูล 
3.  อัตราก าลัง   
-  ส่วนรำชกำรบำงส่วนมีบุคลำกรไม่เพียงพอ 
-  บุคลำกรได้รับมอบหมำยงำนมำกเกินไป 
-  บุคลำกรไม่ได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง   
4.  การเงิน/งบประมาณ 
-  งบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ   
5.  ศักยภาพของชุมชน 
-  มีกลุ่ม ไม่ทุกหมู่บ้ำน สมำชิกมีน้อย 
-  กลุ่มอำชีพรวมตัวกันไม่ถำวร 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  ขำดจิตส ำนึกในกำรรับผิดชอบร่วมกัน  ในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
-  ไม่มีงบประมำณพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
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โอกาสการพัฒนาในอนาคต   (Opportunities  - O  )  

-  นโยบำยของรัฐบำล/จังหวัด  ที่ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบ
ชลประทำนให้เต็มศักยภำพ  

- ส่งเสริมภำคกำรเกษตร 
- พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอำรยธรรมขอมด้วยกำรสร้ำงคุณค่ำ และพัฒนำเส้นทำง   

          -  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งตำมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง   
-  กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน  ปัญหำยำเสพติด  ตำมนโยบำยของรัฐบำล 
-  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ิมข้ึนส ำหรับกำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำร

สำธำรณะ  
-  มีนโยบำยและแผนแม่บทเพ่ือกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึงท ำให้มีเครือข่ำยกำรท่องเที่ยว 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat  -  T) 
-  กฎหมำยระเบียบ  ข้อบังคับ  มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 
-  กำรจัดสรรงบประมำณและระยะกำรเบิกจ่ำยไม่เหมำะสมกับเวลำด ำเนินกำร 
-  ภำระหน้ำที่เพ่ิมมำกขึ้น  ตำมภำรกิจที่ได้รับถ่ำยโอน 
-  กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง 
-  กำรเปลี่ยนแปลงทำงนโยบำยของรัฐบำล 
-  กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 
-  ควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง 
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3.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณส่วนใหญ่ในปีที่ผ่ำนมำ ได้จัดท ำแผนงำนโครงกำร

และกิจกรรมไว้จ ำนวนมำกครอบคลุมงำนทุกด้ำน และสอดประสำนกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทุกยุทธศำสตร์  
ทั้งได้จัดล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วนของปัญหำทุกปัญหำ  แต่ไม่ได้ค ำนึงถึงรำยได้ทีจ่ะได้รับกำรจัดสรรให้จำก
ส่วนกลำง    ท ำให้ในเชิงปริมำณกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติจึงสำมำรถด ำเนินกำรได้เพียงบำงส่วน 

 
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  255๙ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ๑๑ ๒๑.๕๖ ๑,๒๐๘,๐00 ๑๘.๖๕ 

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓       ๕.๘๘ ๑๒๕,000 ๑.9๓ 

กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 13 25.48 597,020 9.21 

กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2 3.92 127,000 1.96 

กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

10 19.60 420,200 6.48 

กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ 
วัฒนธรรมและขนบธรรมประเพณี 

14 27.44 3,798,300 58.65 

กำรพัฒนำด้ำนท่องเที่ยว นันทนำกำร 
และกำรกีฬำ 

2 3.92 200,000 3.08 

รวม 51 ๑08.80 6,475,520 99.96 
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3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 
  กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำเชิงคุณภำพ จำกกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของประชำชนในพื้นท่ี
ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนได้ด ำเนินกำรโครงกำรและกิจกรรม และส่วนใหญ่ทุก
โครงกำรและกิจกรรมมีคุณภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนได้สรุปกำรจัดเก็บข้อมูลจำกกำรส่งแบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.255๙ ซึ่งได้รำยละเอียด  ดังนี้ 
-สรุป ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ)  ดังนี้ 

 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม 79.63 16.48 3.89 
2)  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม 62.41 18.52 19.07 
3)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 76.75 17.12 6.13 
4)  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 67.97 14.52 17.51 
5)  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรม 81.84 11.13 7.03 
6)  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 59.11 21.43 19.46 
7)  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำประชำชนในท้องถิ่น 69.70 12.52 17.78 
8)  กำรแก้ไขปัญหำ  และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 75.96 11.53 12.51 
9)  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรม 44.61 52.14 3.25 
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ส่วนที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี 

********************************************** 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

(พ.ศ. 255๘ – 25๖๒) เป็นกำรก ำหนดว่ำในอนำคตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนจะเป็นไปในทิศทำงใด  
และเป็นเครื่องมือก ำหนดทบทวนแนวทำงกำรพัฒนำของแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒)     
ว่ำมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนเพียงใด  โดยมีรำยละเอียดแนว
ทำงกำรพัฒนำดังนี้ 
4.1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ซึ่งเป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภำพกำรณ์ใน
อุดมคติซึ่งเป็นจุดหมำยที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนต้องกำร คำดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนำคต
ข้ำงหน้ำ   ดังนี้ 

   “เกษตรยั่งยืน ประชาชนมีความรู้ คู่คุณธรรม” 
   
  พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

  1.  ปรับปรุงและพัฒนำระบบคมนำคม ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำน 
มีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน   
  2.  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สำมำรถพ่ึงตนเองได้     ตำม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง    
  3.  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรโดยใช้หลักธรรมำภิบำลโดยมุ่งเน้น   ประโยชน์สุขของ
ประชำชนเป็นหลัก 
  4.  ส่งเสริม  พัฒนำ  สนับสนนุให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี  มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5.  ส่งเสริม  พัฒนำ  สนับสนนุ  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภำพของ
ประชำชน 
  6.  ส่งเสริม  พัฒนำ  สนับสนนุ  กำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น จำรีต
ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้ำน ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กำรกีฬำ 
   7.  สังเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ให้ได้รับกำรดูแลเพิ่มขึ้น 

   
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

  1.   เพ่ือให้กำรคมนำคมสะดวก รวดเร็วปลอดภัย  
  2.  เพ่ือให้ระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำรมีมำตรฐำนเพียงพอและทั่วถึง 
  3.   เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง  สำมำรถพ่ึงตนเองได้     ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

   4.   เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ  ตำมหลักธรรมำภิบำล 
  5.   เพ่ือให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี  มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.   เพ่ือให้มีทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดภัยต่อสุขภำพของประชำชน 
  7.   เพ่ือให้กำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม กำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น จำรีตประเพณี วัฒนธรรม   
พ้ืนบ้ำน  กำรท่องเที่ยว กำรกีฬำ  ได้รับส่งเสริม  พัฒนำ  สนับสนุน  จำกทุกภำคส่วน  

   8.  เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ให้ได้รับกำรดูแลเพิ่มขึ้น 
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4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี   (พ.ศ.25๖๐ – 256๒) 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 
 
 

1. ก่อสร้ำงและปรับปรุง  บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ร่อง
ระบำยน้ ำ และท่อระบำยน้ ำ 
2  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ำรงุรักษำ  ระบบไฟฟ้ำสำธำรณะขยำย
เขตไฟฟ้ำ 
3  กำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง พัฒนำ และขยำยเขตกำรบริกำร
ประปำ 
4  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ จัดหำ แหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค
บริโภค 

1.ทุกหมู่บ้ำนมีกำรคมนำคมสะดวกร้อยละ  94   
 
2.ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้ำใช้ร้อยละ  100   
3.ทุกหมู่บ้ำนมีไฟสว่ำงตำมรำยทำง ร้อยละ 80 
4.ทุกครัวเรือนมีน้ ำประปำใช้ร้อยละ  100   
5.ทุกหมู่บ้ำนมีแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกำรลดรำยจ่ำย 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกำรเพิ่มรำยได้ 
3.  ส่งเสริมกิจกรรมกำรออม 
4.  ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมกำรบริหำรจัดกำรชุมชนที่ดี 

1.ทุกหมู่บ้ำนด ำเนินงำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 
2. มีครัวเรือนที่ด ำเนินงำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 70 

ยุทศาสตร์ที่  3 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
 
 
  

1  ส่งเสริม  พัฒนำ  สนับสนนุโครงกำรด้ำนสำธำรณสุข 
2  ส่งเสริม  สนับสนุนสวัสดิกำร  เด็ก ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร/ผู้ป่วย 
ผู้ด้อยโอกำส 
3  กำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย และกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด 
4  ส่งเสริม สนับสนุนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1.กิจกรรมโครงกำรด้ำนสำธำรณสุขได้รับกำรส่งเสริมร้อยละ 80 
2. ผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิกำร ร้อยละ 90 
3.ทุกหมู่บ้ำน/ชุมปลอดยำเสพติด ร้อยละ 100 
4.มีกิจกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
5.ทุกหมู่บ้ำน/ชุมชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ 
100 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
แนวทางการพัฒนา 

 
ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริม  พัฒนำ  สนับสนุน กิจกรรมกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. กำรควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม 
 

1.มีแผนแม่บทกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนของท้องถิ่นร้อยละ 80 
2.มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและสำมำรถ
เปิดเผยสู่สำธำรณะได้ 
3.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมกำรควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ส่งเสริม  สนับสนุน ระบบกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
2. ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและองค์กรให้มีขีดควำมสมำ
รถในกำรพัฒนำ 

1. โครงกำร/กิจกรรมด ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผนพัฒนำสำมปีร้อยละ   
100 ของโครงกำร 
2. ประชำชนพึงพอใจที่ได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกตำมแบบ
ส ำรวจปี 2551-2554 ร้อยละ 90 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
 

1.   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ 
2.  ส่งเสริมสุขภำพเด็กนักเรียน 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

1.ส่งเสริมพัฒนำ  สนับสนุน  กิจกรรม ด้ำนกำรศึกษำร้อยละ 80 
2.ส่งเสริมสุขภำพเด็กนักเรียน ร้อยละ 100 
3.ส่งเสริมสนับสนุน  กิจกรรมด้ำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ร้อยละ 100 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7 
การพัฒนาด้านท่องเที่ยว นันทนาการและ
การกีฬา 
 

1. ส่งเสริม  พัฒนำ สนับสนุน กิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริม  พัฒนำ สนับสนุน  ด้ำนนันทนำกำร และกำรกีฬำ 
 

1. กิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน 
2. กิจกรรม  ด้ำนนันทนำกำร และกำรกีฬำ ได้รับกำรส่งเสริม
สนับสนุน 
 



19 
 

 

4.3  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี
มีภูมิคุ้มกัน 
ทำงสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพำ
ตนเองได้ 
๒.เด็กและเยำวชนได้รับ
กำรศึกษำเรียนรู้อย่ำงทั่วถึง
และมีคุณภำพ 
๓.ประชำชนมีควำมมั่นคงและ
สังคมมีควำมสงบเรียบร้อย 

1.ส่งเสริมศำสนำและบูรณำกำร กำรศึกษำศำสนำ 
และวัฒนธรรมแบบองค์รวม 
๒.สร้ำงค่ำนิยม จิตส ำนึกและพัฒนำศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กเยำวชน และประชำชน 
๓.สนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำสถำบัน
ครอบครัว 
๔.ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกลุ่มเด็ก 
เยำวชน สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำส 
๕.ป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติดกำรทุจริตและ
คอรัปชั่น 
๖.สร้ำงควำมม่ันคงในอำชีพและรำยได้ 
๗.ส่งเสริมและแก้ไขปัญหำด้ำนสำธำรณสุขเพ่ือให้
ประชำชนมีสุขภำวะที่ดีและมีพลำมัยที่สมบูรณ์ 
๘.ส่งเสริมกำรใช้วิถีชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๙.เสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยและควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๐.เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและพัฒนำควำมสัมพันธ์
อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

๑.ระดับควำมส ำเร็จของคุณภำพกำรศึกษำของเยำวชน 
๒.ระดับควำมส ำเร็จในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชำชน 
๓.ระดับควำมส ำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำเพื่อลดจ ำนวนครัวเรือนยำกจน ที่มี
รำยได้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ จปฐ. 
๔.ร้อยละของชุมชนที่ได้รับกำรส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.ระดับควำมส ำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำสังคมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
๖.ร้อยละผู้ด้อยโอกำสได้รับสวัสดิกำร 
๗.ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีแผนงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม 
๘.ร้อยละของประชำชนที่มีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพตนเองตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 
๙.ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพและกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
๑๐.ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมด้ำนกีฬำแก่เยำวชนและประชำชนทุก
ระดับ 
๑๑.ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมให้เกิดควำมสมำนฉันท์และควำม
สำมัคคีของประชำชนภำยในจังหวัด 
๑๒.ระดับควำมส ำเร็จของกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๑๓.ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

 
 
 



20 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
และกีฬำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ยกระดับกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว 
๒.ศักยภำพกำรผลิตสินค้ำ
และบริกำรเพ่ิมขึ้น 
๓.พัฒนำและฟ้ืนฟูกำร
ท่องเที่ยวรวมทั้ง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่ำงยั่งยืน 
๔.ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำ 

1.พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรเชื่อมโยงด้ำน
กำรท่องเที่ยว 
๒.ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
๓.อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณี วิถี
ชีวิตและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
๔.พัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือกำรบริกำรและ
รองรับกำรท่องเที่ยว 
๕.ส่งเสริมและบูรณำกำรในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือควำม
สมดุลทำงธรรมชำติอย่ำงยั่งยืนและเพ่ือกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
๖.ส่งเสริมและพัฒนำผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๗.ส่งเสริมเยำวชนและประชำชนให้เป็นเลิศด้ำน
กำรกีฬำสู่กำรพัฒนำอำชีพ  

๑.ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัด 
๒.ร้อยละของจ ำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
๓.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
๔.มีศูนย์ข้อมูลกำรค้ำกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
๕.จ ำนวนภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ได้รับกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน 
๖.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของทุนทำงวัฒนธรรม 
๗.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๘.ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
๙.ระดับควำมส ำเร็จของกำรอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง 
๑๐.ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำแก่เยำวชนและประชำชน
ทุกระดับ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กำรพัฒนำขีดสมรรถนะองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.บุคลำกรในองค์กรมีขีด
สมรรถนะสูง 
๒.ประชำชนมีควำมพึงพอใจ
ในกำรรับบริกำรจำก
หน่วยงำน 
๓.องค์กรยึดหลักธรรมำภิบำล
ในกำรบริหำรจัดกำร  

1.พัฒนำขีดสมรรถนะของบุคลำกรให้มีควำมพร้อม
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ส่งเสริมกำรพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.สร้ำงควำมรับผิดชอบและมีจิตส ำนึกต่อสังคม 
๓.ออกแบบและพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนแบบ
บูรณำกำร  
๔.ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลำกรยึดหลักธรรมำภิ
บำลในกำรบริหำรจัดกำร 
  

๑.ร้อยละของกำรบริกำรที่สำมำรถลดขั้นตอนและระยะเวลำให้บริกำร 
๒.ร้อยละของบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓.ร้อยละของงำนบริกำรที่ได้จัดท ำมำตรฐำนหรือคู่มือกำรให้บริกำร 
๔.ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนรำชกำรก ำหนด 
๕.ร้อยละของควำมคลอบคลุมถูกต้องและทันสมัยของฐำนข้อมูลที่สนับสนุน
ยุทธศำสตร์ 
๖.ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำขีดสมรรถะตำมแผนพัฒนำ
บุคลำกร 
๗.ร้อยละของงำนที่บริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล  

 
4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
    วิสัยทัศน์ จังหวัดบุรีรัมย์  “บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬำ ทรัพยำกรท่องเที่ยวล้ ำค่ำ พัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน  
                                                      คุณภำพชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
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  4.5  แผนพัฒนาอ าเภอ   
  แผนพัฒนำอ ำเภอ จัดท ำตำมแผนพัฒนำจังหวัด 
   ๔.6 นโยบำยกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน 
 (ค าแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
นายถวัลย์ โขมโนทัย แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน วันจันทร์   ที่  19  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 
 ๑. พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนให้น่ำอยู่ โดยพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนทั่วถึง วำงระบบผังเมืองที่ดี 
 ๒. พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคมให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
 ๓. พัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้สวยงำม 
 ๕. ส่งเสริมควำมมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
 ๖. ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำต ำบล 
 ๗. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 

๘. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐  – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ ๑ จากถนน คสล. 
ถึงโรงสูบน ้าพลังไฟฟ้า 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 3๐๐ ม. 
หนำ 0.10 ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 
263870 N 1664275 E  

๙๓,๖00 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

๒ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ ๑ จากถนนลาดยาง 
ถึงถนนสายบ้านหนองตาจ่้า 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 50๐ ม. 
หนำ 0.10 ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 
๒๖๔๖๕๒ N 1661624 E 
๑๖๖๔๔๙๕ 

๕๔,๐๐๐ 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

๓ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ 
จากถนนสายเดิมของหมู่บ้าน
จนถึงที่นานายยิ่ง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม 

ขนำดกว้ำง 4 ยำว 85 ม.หนำ 0.15 ม. 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 15.04307 N 
102.80964 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
15.04307 N 102.81033 E 

๑63,๒๐๐ 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

๔ ก่อสร้ำงลำน คสล.หมู่ที่ ๑ 
หน้ำศำลปูต่ำยำย   

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับประชำชน 

กว้ำง ๔ ม. ยำว ๒๕ ม.หนำ ๐.๑๕ ม. 
ขนำดและรูปแบบตำมแบบ 
อบต.หินโคน 

45,000 - - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐  – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ 
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๕ ก่อสร้ำงถนนดินพร้อม 
ลงหินคลุก หมู่ที่ ๑  
จำกทำงสำมแยกที่นำนำย
สนั่นถึงที่นำนำยไพบูรณ ์

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 700 ม.หนำ 
0.10 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่2๖
4917 N 1663649 E สิ้นสุดโครงกำร
ที่ 265364 N 1663745 E 

9๘,๒00 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

๖ ก่อสร้างถนน คสล.จาก
ถนนลาดยางสายบ้าน
กะทิง-โนนรัง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม 

ขนำดกว้ำง ๔ ม.ยำว 50๐ ม. 
หนำ 0.1๕ ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 
๒๖๔๖๕๒ N 1661624 E 
๑๖๖๔๔๙๕ 

๒๙๐,๐๐๐ - - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

๗ ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ หมู่ที่ 
๑ จำกบ้ำนนำงสมภำรถึง
บ้ำนนำยสมบูรณ ์

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ควำมยำวรวม 
๓๐๐ ม.โครงกำรที2่๖4917 N 
1663649 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
265364 N 1663745 E 

๓๖0,000 
 

- - จ้านวน
รางระบาย

น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

๘ ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ ๑ 
จำกถนน คสล.เดิมถึงที่นำ
นำยบุญเริ่ม แสดรัมย ์

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม 

กว้ำง ๔ ม. ยำว ๕๐ ม. หนำ ๐.๑๕ ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่2๖4917 N 
1663649 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
265364 N 1663745 E 

๙๐,๐๐๐ - - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐  – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ 
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง หิน
คลุกหมู่ที่ ๑ จาก คสล.เดิม 
ถึงล้าน ้ามาศ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม 

ขนำดกว้ำง 3 ยำว 400 ม. หนำ 0.10 ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 15.0430720 N 
102.8073227 E  
สิ้นสุดโครงกำรที่ 15.04316605 N 
102.8036105 E 

43,๒๐๐ 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

10 ก่อสร้างรางระบายน ้า  
หมู่ที่ ๑ จากบ้าน 
นางสาวศักดินา สุวรรณรมัย์  
ถึงสามแยกบ้านนายณรงค์  
ชูติรัมย ์

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังใน
บริเวณบา้น 

ขนำด 0.40x0.40x10 ยำว 70 ม.หนำ 
10 ซ.ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
15.04463215 N 102.809422 E  
สิ้นสุดโครงกำรที่  
15.0446943 N 102.81005 E 

๑๗๕,๐๐๐ 
 

- - จ้านวน
รางระบาย 

น ้า 

น ้าไม่ท่วมขังบริเวณบ้าน กองช่ำง 

11 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ ๒ 
จำกบ้ำนนำยบุญมำ  
ถึงสวนนำงสมมุต ิ

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 129 ม.  
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 263232 N 
1661548 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 263358 
N 1661565  E 

185,760 
 

- - พื้นที่ผิวท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐  – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

12 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ ๒ จำกบ้ำนนำย
บัณฑิต ถึงศำลำกลำงบ้ำน 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขังใน
บริเวณบำ้น 

ขนำด 0.๔๐×0.๔๐×๑๐ยำว 9๒ ม. 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 1661706 N 
1661706 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
1661615 N 263154 E 

110,400 
 

- - จ ำนวน
รำง

ระบำยน้ ำ 

น ้าไม่ท่วมขังบริเวณบ้าน กองช่ำง 

13 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 2 
จำกถนน คสล.เดิม 
ถึงบ้ำนนำยเช่ือม 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 71 ม.พิกัดเริ่มต้น
โครงกำรที่ 263066 N 1661569 E 
สิ้นสุดโครงกำรที่ 263024 N 
1661623  E 

102,240 
 

- - พื้นที่ผิวท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

14 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 2  
จำกบ้ำนนำยบุญเสริม 
ถึงบ้ำนนำยบุญเลี้ยง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม 

ขนำดกว้ำง 3 ม. ยำว 4๐ ม. หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263160 N 166127 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263196 N 1661628 E 

57,600 
 

- - พื้นที่ผิวท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐  – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

15 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ ๒
จำกบ้ำนนำยสมศรี  
ถึงที่นำนำยบุญสูง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว ๑๐๐ ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263231 N 1661458 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263024 N 1661623  E 

144,000 
 

- - พื้นที่ผิวท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

16 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ ๒ 
จำกบ้ำนนำยบุญมำ  
ถึงสวนนำงสมมุต ิ

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 129 ม.  
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 263232 N 
1661548 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
263358 N 1661565  E 

185,760 
 

- - พื้นที่ผิวท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

17 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ ๒ จำกบ้ำนนำย
บัณฑิต ถึงศำลำกลำงบ้ำน 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขังใน
บริเวณบำ้น 

ขนำด 0.๔๐×0.๔๐×๑๐ยำว 9๒ ม. 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 1661706 N 
1661706 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
1661615 N 263154 E 

110,400 
 

- - จ ำนวน
รำง

ระบำยน้ ำ 

น ้าไม่ท่วมขังบริเวณบ้าน กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐  – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

18 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 2 
จำกถนน คสล.เดิม 
ถึงบ้ำนนำยเช่ือม 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 71 ม.พิกัดเริ่มต้น
โครงกำรที่ 263066 N 1661569 E 
สิ้นสุดโครงกำรที่ 263024 N 
1661623  E 

102,240 
 

- - พื้นทีผ่ิวท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

19 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 2 จำกบ้ำน
นำยเชื่อมถึงบ้ำนนำงสุภรี ์

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 600 ม. พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ 0263031 N 
1661621 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
263101 N 1661625  E 

68,000 
 

- - จ ำนวน
ถนนท่ี

ได้รับกำร
ปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

20 ก่อสร้ำงถนนดิน หมู่ที่ 2  
จำกแยกบ้ำนนำยเช่ือม 
สำรมติร ถึงบ้ำนนำย
ด ำรงค์ ตำชูชำต ิ

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 2 ม.ยำว 90 ม.รวมกนั 
2.00 พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 263028 
N 1661617 Eสิ้นสุดโครงกำรที ่
262945 N 1661653  E 

10,800 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 
 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

21 ก่อสร้ำงถนนดิน หมู่ท่ี ๒ 
จำกท่ีนำยช่วย สิงหะนำม 
ถึง ศำลปู่ตำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 500 ม.ยำว 300 ม. 
สูง๑.00 พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263099 N 1661770 E 
สิ้นสุดโครงกำรที่ 263349 N 
1661650  E 

30,000 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

22 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ หมู่
ที่ ๒ จำกสี่แยกบ้ำนนำง 
สมประสงค์ เต็มสูงเนิน ถึง
นำนำงนิ่ม รงตะขบ 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขังใน
บริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.๔๐×0.๔๐×๑๐ ม.ยำว 110 
ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 263159 N 
1661529 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
263153 N 1661372 E 

264,000 
 

- - จ้านวนราง
ระบายน ้า 

น้ ำท่วมขังในบริเวณ
หมู่บ้ำน 

กองช่ำง 

23 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ หมู่
ที่ ๒ จำกแยกบ้ำนนำยบญุ
เพ็ง เหิมภูมิ ถึงสระน้ ำ
สำธำรณะหมู่บ้ำน 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขังใน
บริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.๔๐×0.๔๐×๑๐ ม.ยำว 275 
ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 263160 N 
1661528 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
262864 N 1661501 E 

660,000 
 

- - จ้านวนราง
ระบายน ้า 

น้ ำท่วมขังในบริเวณ
หมู่บ้ำน 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐  – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

24 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 3 จำกทำง
แยกสถำนีสูบน้ ำถึงถนน 
พิมำย-ล ำปลำยมำศเก่ำ 
 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง ๔ ม.ยำว 1,500 ม. หนำ 
0.10 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
261406 N 1668616 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 260234 N 1667898 E 

108,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

25 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 3 
จำกบ้ำนนำยจรญูไปด้ำน
ทิศใต้ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

กว้ำง 3 ม.ยำว 400 ม. หนำ 0.15 ม. 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262160 N 
1668452  

576,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

26 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 3 
สี่แยกบ้ำนนำงหนไูปด้ำน
ทิศตะวันตกถึงบ้ำนโนนรัง 
ต.ชุมพวง  

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

กว้ำง 3 ม.ยำว 100 ม.หนำ 0.15 ม.  
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262160 N 
1668452 E  

๑44,000 
 

- - 
 

พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐  – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

27 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 3 จำกทำง
แยกโนนรังถึงสถำนสีูบน้ ำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

กว้ำง 3 ม.ยำว 1,800 ม. หนำ 0.10 
ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 261406 N 
1668616 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
260234 N 1667898 E 

194,400 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

28 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 3 
จำกบ้ำนนำยจันทร์ถึงบ้ำน
นำยจรสั 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

กว้ำง 3 ม.ยำว 1,000 ม.หนำ 0.15 
ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 262236 N 
1668832 E  

144,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

29 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ ๓ จำกประปำ
หมู่บ้ำนถึงสระน้ ำหมู่ที่ ๓  

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.๓0×0.40×0.1 ควำมยำวรวม 
๑๑๑ ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
๒๖๒๑๓๙ N ๑๖๖๘๕๗ E 

๑๑๑,000 
 

- - จ้านวนท่อ
ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 



32 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

30 วำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ท่ี 3 
จำกบ้ำนนำยพูนถึงสี่แยก
บ้ำนนำยทิม 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขังใน
บริเวณบำ้น 

ขนำด Ø ๐.๔๐×๑.๐๐ ม.ยำว 500 ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262139 N 
1668587 E 

150,700 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขังบริเวณบ้าน กองช่ำง 

31 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 3 
จำกบ้ำนนำยแสวงถึงเขต
ติดต่อบ้ำนโคกสะอำด-
บ้ำนโนนรัง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 6 ม.ยำว 2,300 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262563 N 1668412 Eสิ้นสดุ
โครงกำรที่ 261090 N  
1669388  E 

6,624,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

32 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 3 
จำกบ้ำนโคกสะอำด 
ถึงสถำนีสูบน้ ำด้วย
พลังงำนไฟฟ้ำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ยำว 1,600 ม. พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ 261406 N  
1668616 E สิ้นสุดโครงกำรที่  
260234 N 1667898  E 

3,072,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

33 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 3 
จำกบ้ำนรองบุญจันทร ์
ถึงสถำนีสูบน้ ำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 5 ม.ยำว 1,000 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262344 N 1668407 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 261802 N  
1667216  E 

2,400,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

34 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 
3 จำกบ้ำนนำงหนูถึง
คลองน้ ำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 5 ม.ยำว 140 ม. หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262344 N 1668407 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 261817 N 1668998 E 

336,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี 
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

35 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 3  
จำกบ้ำนนำงอ่อนจันทร์  
ถึง คลองสูบน้ ำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 5 ม.ยำว 140 ม.หนำ 
0.15 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262109 N 1668911 Eสิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262109 N 1669064 E 

336,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

36 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ ๓ จำกนำ
นำยสมเกียตร สะออนรมัย์ 
ถึงหนองระหำร 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 5 ม.ยำว 1,000 ม.หนำ 
0.10 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
261964 N 1667500 E 

180,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

37 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 4 จำกสี่แยกกลำง
หมู่บ้ำนไปถึงโรงเรียน 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขังใน
บริเวณบำ้น 

ขนำด 0.๔๐×0.๔๐×๑๐ ม.ยำว 150 
ม.หนำ 10 ซ.ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 
263139 N 1666135 Eสิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263114 N 166209 E 

180,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขังบริเวณบ้าน กองช่ำง 

38 ก่อสร้ำงถนนดินลงหินคลุก
จำกโรงเรียนตะขบถึงคลอง
ตะขบ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 700 ม.หนำ 
0.10 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
261964 N 1667500 E 

150,000 
 

-  จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

39 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 4 
จำกบ้ำนนำงเยือน 
ถึงบ้ำนนำงเอียด 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม. ยำว 160 ม.หนำ 
0.15 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263020 N 1666065 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262926 N 1666135 E 

๒30,400 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

40  ก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ 4 จำกบ้ำนนำงอวด
ถึงบ้ำนนำยเลิศ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 100 ม.หนำ 
0.15 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263254 N 1666176 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263231 N 1666312 E 

๑44,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

41 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 4 
จำกทำงเข้ำชุมชน 
ถึงบ้ำนผู้ใหญ ่

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 100 ม. หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263326 N 1666314  

๑44,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

42 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 4 
จำกทำงเขำ้ชุมชน 
ถึงบ้ำนผู้ใหญ ่

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 100 ม. หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263326 N 1666314  

๑44,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

43 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 4  
จำกถนน คสล.เดิม ถึง 
ศำลำกลำงบ้ำน 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 136 ม.หนำ 
0.15 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263233 N 1666309 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263248 N 1666174 E 

195,840 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

44 วำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ 4 จำกสี่แยก
กลำงหมู่บ้ำน 
ถึงสวนนำยสมชำย 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณบ้ำน 

วำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก Ø 0.6 
ยำว 204 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263131 N 1666141 Eสิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263051 N 1666315 E 

244,800 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขังบริเวณบ้าน กองช่ำง 

45 วำงท่อสูบระบำยน้ ำจำก
พลังงำนไฟฟ้ำลงสูส่ระน้ ำ 
หมู่ที่ 4 ซึ่งเช่ือมต่อ 
จำก หมู่ท่ี 5  

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำใช้ใน
กำรอุปโภคบริโภค 

ขนำด Ø ๐.๔๐×๑.๐๐ ยำว 886 ม. 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 26317 N 
1665458 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
262871 N 1666074 E 

1,063,000 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

46 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 4  
จำกบ้ำนนำยหนูถึง 
ถึงบ้ำนนำยไพรวัลย ์

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 100 ม.หนำ 
0.10 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263177 N 1665967 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263323 N 1665968 E 

๑44,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

47 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 4  
จำกบ้ำนนำงเยือน 
ถึงบ้ำนนำงเอียด 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 100 ม. หนำ 
0.10 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263020 N 1666065 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262926 N 1666135 E 

301,446 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

48 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 4  
จำกสะพำนตำมล ำคลอง 
ถึงล ำมำศ 
 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม. ม.ยำว 1,100 ม. หนำ 
0.10 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263313 N 1666736 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262449 N 1666525 E 

118,800 
 

- 
 

- จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

49 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 4  
จำกสะพำนตำมล ำคลอง 
ถึงคลองแบ่ง 
 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 2.00 ม.หนำ 0.10 ม.ยำว 
1,000 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที ่
263313 N 166736 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262449 N 166525 E 

72,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

50 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 4  
ซอยคุ้มส ำโรงใหม่บรูณะ 
ประชำสรรค ์

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ยำว 389 ม.หนำ 
0.15 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263508 N 1666314 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263797 N  
1666185 E 

746,880 
 

- 
 

- พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

51 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 4 
จำกสำมแยกลำดยำง 
ถึงซอยบ้ำนนำงส ำรวย 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 227 ม.หนำ 
0.15 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263380 N 1666082 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263183 N 1666149 E 

326,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐  – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

52 วำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ 4 จำกสี่แยก
กลำงหมู่บ้ำน 
ถึงสวนนำยสมชำย 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณบ้ำน 

วำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก Ø 0.6 
ยำว 204 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263131 N 1666141 Eสิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263051 N 1666315 E 

244,000 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขังภายใน
บริเวณบา้น 

กองช่ำง 

53 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 4  
ต้นทำงจำกบ้ำนนำงเซียม 
หลอดทอง ถึงบ้ำนนำยสัน 
หลอดทอง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ยำว 60 ม.หนำ 0.15 
ม. พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 263181 N 
1666154 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
263151 N 1666240 E 

115,200 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

54 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 4 จำก
สะพำนถึงนำนำยร่วม  

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 2.00 ม. ม.ระยะทำง
ประมำณ 6,000 ม. พิกัดเริม่ต้น
โครงกำรที่ 263313 N 166736 E 
สิ้นสุดโครงกำรที่ 262449 N 
166525 E 

432,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

55 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 4  
จำกบ้ำนนำยบุญ สิงห์
สวัสดิ์ถึงลำดยำงทำงไป 
บ้ำนโนนง้ิว 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ยำว 400 ม.หนำ 
0.15 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263388 N 1666074 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263521 N 166599 E 

768,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

56 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 4  
ต้นทำงจำกเมรุวดับ้ำน
ตะขบถึงหน้ำโรงเรียนวัด
บ้ำนตะขบหรือบ้ำนนำง
เลียบ สิงห์สวัสดิ ์

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ยำว 400 ม.หนำ 
0.15 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262902 N 1665858 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263105 N 1666205 E 

768,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

57 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 4 จำกบ้ำน
นำงสมบัติ บุญจรสั 
ถึงบ้ำนนำยหนู กลัดสุข  

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 2 ม. ยำว 1,000 ม.  
หนำ 0.10 ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 
263324 N 1665959 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263171 N 1665963 E 

72,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

58 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 5 
จำกบ้ำนนำยสมัน 
ถึงสำมแยกทำงเข้ำหมู่บำ้น 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4.00 ม. ยำว 153 ม.หนำ
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263250 N 16654343 E  

293,760 
 

- - พื้นที่ผิวท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวกในกำรคมนำคม 

กองช่ำง 

59 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ ๕ 
จำกถนนสี่แยกบ้ำนนำย
ว่องถึงสี่แยกศำลำ
กลำงบ้ำน 
 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง ๔ ม.ยำว 700 ม. พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ ๑๕.๐๕๖๓ N สิน้สุด
โครงกำรที่ ๑๐๒๗๙๗๕ N 
 

๔๑๔,000 - - พื้นที่ผิวท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวกในกำรคมนำคม 

กองช่ำง 

60 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ ๕ 
ทำงเข้ำโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพบ้ำนโนน
ตะครอง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง ๔ ม.ยำว ๘00 ม. พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ ๑๕.๐๕๖๓ N สิน้สุด
โครงกำรที่  ๑๐๒๗๙๗๕ N 
 

๑๐๐,๐๐๐ - - พื้นที่ผิวท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวกในกำรคมนำคม 

กองช่ำง 

61 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 5 จำกทำง
แยกศำลปู่ตำ ถึงระบบ
ประปำหมู่บ้ำนตะขบ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3.00 ม.ยำว 700 ม. หนำ 
0.10 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263083 N 1665464 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262887 N 1665996 E 

98,000 
 

- - จ ำนวน
ถนนท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวกในกำรคมนำคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

62 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง  
หมู่ที่ ๕ จำกบ้ำนนำงแป้น 
กองตัน ถึงบ้ำนนำงสมจิตร 
เที่ยงนิล 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 5 ม.ยำว 700 ม. พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ 263109 N 
1665457 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
263237 N 1665729 E 

๑,000,000 
 

- - พื้นที ่
ผิวจรำจร 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวกในกำรคมนำคม
ภำยในหมู่บ้ำนและ
ระหว่ำงหมู่บ้ำน 

กองช่ำง 

63 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที ่5 
จำกถนนหน้ำบ้ำนผู้ใหญ่ถึง
บ้ำนนำงนำรี ชูชำติ 
 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง ๕.00 ม. ยำว 60 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263198 N 1665440 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263108 N 1665458 E 

๖๙๐,๐00 
 

- - พื้นที่ผิวท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวกในกำรคมนำคม 

กองช่ำง 

64 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง  
หมู่ที่ 6 จำกถนนสำยชุม
พวง ถึงเขตบ้ำนหนอง
ตำจ่ ำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 5.5 ม.ยำว 600 ม. พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ 267875 N 
1663873 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
267358 N 1664212 E 

1,353,000 
 

- - พื นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

65 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 6  
จำกบ้ำนนำงสุดใจ 
ถึงบำ้นนำยศูนย ์

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 2 ม.ยำว 35 ม.หนำ 0.15 
ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 267688 N 
1663904 E สิ้นสุดโครงกำรที่  
267686 N 1663870 E 

36,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
 (บาท) 

66 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 6 จำกบ้ำน
หัวสะพำนถึงบ้ำนโนนง้ิว 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

กว้ำง 3 ม.ยำว 1,500 ม.หนำ 0.15 
ม. พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 267282 N 
1664248 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
266945 N 1665641 E 

162,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

67 ก่อสร้ำงถนนพร้อมลงหิน
คลุกหมู่ที ่6 จำกบ้ำนนำย
ด ำถึงโรงเรยีนหัวสะพำน 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำด 2.50 ม.ยำว 650 ม.หนำ 
0.15ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 
266914 N 1665475 E  

58,500 
 

- - จ ำนวน
ถนนท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

68 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง หมู่
ที่ 6 จำกถนนสำยหลักไป
ถนนใหญ่ ไปถึงศำลตำปู่
หนองจ่ ำถึง อบต. 

เพือ่ให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ระยะทำง
ประมำณ 150 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำร
ที่ 262506 N 1668324 E สิ้นสุด
โครงกำรที่ 262344 N 1668407 E 

307,000 
 

- 
 

- พื้นที่ผิว
จรำจร 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

69 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 6 จำกบ้ำนนำงรี  
ถึงบ้ำนนำยแสน 
 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด ๐.๔๐×๐.๔๐×๑๐ ม. ยำว 145 
ม. หนำ 0.10 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
267691 N 1664031 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 267749 N 1663931 E 

174,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขังบริเวณ
หมู่บ้าน 

กองช่ำง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

  
 

 
  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

70 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ ๖ จำกบ้ำนนำย
นวัตกร แนบกลำง  
ถึงทำงเข้ำเซ่งเฮงฟำร์ม 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ยำว 80  ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
267450 N 1664205 E 

153,700 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

71 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 6 จำกบ้ำนนำย
ไมตรี สิบรัมย์ถึงถนนสำย
ชุมพวง 
 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ยำว 600 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
267710 N 1664114 E  

1,152,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

72 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ หมู่
ที่ 6 จำกบ้ำนนำยแสน 
หำญชนะ ถึงบ้ำนนำยด ำ 
แสนรัมย ์

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขังภำยใน
บริเวณหมู่บ้ำน 

ยำว 150 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
267691 N 1664028 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 267632 N 1663918 E 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

- - จ้านวน
ร่อง

ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขังบริเวณ
หมู่บ้าน 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

73 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที ่6 จำกนำ
นำยสมนึก สังข์รัมย์ ถึงนำ
นำยไกรษร ขนเปรม 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 2 ม.ยำว 600 ม.หนำ 0.10 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262045 N 
1662766 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
262039 N 1662821 E 

43,200 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

74 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 6 จำกบ้ำนนำงสุดใจ  
สุนทอง ถึงบ้ำนนำยวิชำ สี
พูน  

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง ๔ ม.ยำว ๑๕๐ ม.หนำ0.15 
ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ ๑๕.๐๔๐๑ N 1
๐๒.๘๓๙๐ E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
๑๕.๐๓๙๖ N 1๐๒.๘๓๙๒ E 

13๕,๐00 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

75 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 6 จำกบ้ำนนำยทอง
เมียน หอยสังข์ถึงบ้ำนนำย
สมบูรณ์ สิงห์ชัย 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง ๖ ม.ยำว ๔0 ม.หนำ 0.15ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที ่๑๕.๐๔๓๒ N 1
๐๒.๘๓๕๓ E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
๑๕.๐๔๓๕ N 1๐๒.๘๓๕๑ E 

1๐๘,๐00 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

76 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที ่6 จำกบ้ำน
นำยด ำ กองศรีถึงโรงเรียน
หัวสะพำน 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง ๔ ม.ยำว ๒๗๐ ม.หนำ 0.10 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ ๑๕.๐๔๐๗ N 1
๐๒.๘๓๖๖ E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
๑๕.๐๓๘๓ N ๑๐๒.๘๓๖๖ E 

3๖,๐00 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

77 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 7  
จำกบ้ำนนำยไพรัตน ์
ถึงถนน คสล.เดมิ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 33 ม.หนำ 0.15
ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 262168 N 
1662744 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
262164 N 1662777 E 

47,520 
 

- - พื นที่ผิวท่ี 
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

78 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 7  
จำกบ้ำนนำยหนูกร ี
ถึงบ้ำนนำยโหล 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ยำว 158 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
261923 N 166269 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 261914 N 1662646 E 

303,360 
 

- - พื นที่ผิวท่ี 
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

79 ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 7  
จำกทำงสำมแยกถึงบ้ำน 
นำยลุน 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม. ยำว 60 ม. หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
0262050 N 1662758 E สิ้นสุด
โครงกำรที่ 262100 N 1662744 E 

86,400 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

80 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 7 จำกบ้ำนนำงวิไล 
ถึงบ้ำนนำยประเสริฐ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 5 ม.ยำว 58 ม.หนำ 0.15
ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 262045 N 
1662766 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
262039 N 1662821 E 

139,200 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

81 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ ๗ จำก
ถนนลำดยำง 
ถึงบ้ำนนำยด ำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม. ยำว 160 ม. หนำ 
0.10 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
0262050 N 1662758 E สิ้นสุด
โครงกำรที่ 262100 N 1662744 E 

17,280 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

82 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 7 จำกบ้ำนนำย
สมบูรณ์ถึงที่นำนำยรำตร ี

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ม.ยำว ๙๐ ม.
หนำ 10 ซ.ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
261923 N 1662696 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 261954 N 1662778 E 

108,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

83 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 7  
จำกบ้ำนนำงหนูเนียม 
ถึงบ้ำนนำยน้อย 
 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

กว้ำง 2 ยำว 300 ม. หนำ 0.10 ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262064 N 
1662590 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
262039 N 1662587 E 

21,600 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 



48 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

84 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 
หมู่ที่ ๗ จำกสี่แยกบ้ำนนำย
เขื่อน ถึงศูนย์สำธิต
กำรตลำด 

เพือ่ไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำดกว้ำง 3 ม. ยำว ๒๐0 ม.  
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 0262050 N 
1662758 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
262100 N 1662744 E 

๒1,600 
 

- - จ้านวน
ร่อง

ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

85 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ ๗ 
ต่อจำกถนนลำดยำงจนถึง
บ้ำนนำยสมบูรณ ์

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม. ยำว ๕0 ม.  
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 15.0293 N 
102.7867 E สิ้นสดุโครงกำรที่ 
15.0298 N 102.7867 E 

๗๐,๐๐๐ - - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

86 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 7 จำกบ้ำนนำย
รุ่งโรจน์ สอนตะวงษ์ ถึง
บ้ำนนำยบรรยงค์  
พลชุมแสง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 100 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262047 N 1662759 E  

144,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

87 ก่อสร้ำงถนนลงหินคลุก 
หมู่ที่ 7 จำกบ้ำนนำย
สมบูรณ์ รังจันทึก ถึงบ้ำน
นำยเกรียงไกร ทวนไธสง  

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

กว้ำง 3 ยำว 400 ม. พิกัดเริ่มต้น
โครงกำรที่ 262039 N 
1662761 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
261946 N 1662787 E 

43,200 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

88 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ ๘ จำกสี่แยกบ้ำนนำย
องอำจ ท่อมจันทึก ถึงสำม
แยกท่ีพักสงฆ์โนนง้ิว 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ยำว ๗00 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
15.069 N 102.818 E สิ้นสุด
โครงกำรที่ 15.068 N 102.822 E  

1,890,000 
 

- - พื นที่ผิว
ที่

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

89 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 8 จำกบ้ำนนำงสำคร 
ถึงบ้ำนนำยองค์อำจ  

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ม.ยำว 
400 ม. หนำ 10 ซ.ม.พิกัดเริ่มตน้
โครงกำรที ่265926 N 
1667030 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
265542 N 1667197 E 

480,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

90 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกหมู่ที่ 8  
จำกถนนลำดยำงบ้ำนโนนง้ิว 
ถึงบ้ำนหัวสะพำน 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 2200 ม. หนำ 
0.10 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
266189 N 1667024 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 264150 N  
1668888 E 

220,000 
 

- - จ ำนวน
ถนนท่ี

ก่อสร้ำง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ส่วนโยธำ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

91 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที ่8 จำกบ้ำน
ควงถึงที่นำนำยดวง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

กว้ำง 2 ม.ยำว 300 ม.หนำ 0.10 ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 265636 N 
1667470 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
262591 N 1668518 E 

20,000 
 

- - จ ำนวน
ถนนท่ี

ก่อสร้ำง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

92 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง หมู่
ที่ 8 จำกสี่แยกกลำง
หมู่บ้ำนถึงสำมแยกสระน้ ำ
หนองลำดยำง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 6 ม.ระยะทำง 600 ม. 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 15.66975 N 
102.81889 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
15.06823 N 102.82246 E 

840,000 
 

- - พื นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

93 ซ่อมแซมถนนลำดยำง  
หมู่ที่ 8 จำกถนนใน
หมู่บ้ำนถึงทำงแยกสำย 
ชุมพวง-ล ำปลำยมำศ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 6.00 ม. ยำว 2,000 ม.
ระยะทำงประมำณ 2 ก.ม พิกัดเริม่ต้น
โครงกำรที่ 15.06826 N 
102.81994 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
15.06677 N 102.83812 E 

4,800,000 
 

- - พื้นที่ผิว
จรำจร 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวกในกำรคมนำคม
ภำยในหมู่บ้ำนและ
ระหว่ำงหมู่บ้ำน 

กองช่ำง 

94 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ หมู่
ที่ 8 จำกบ้ำนนำงเหมือน 
ชินนอกถึงบ้ำนนำยอ ำนำจ 
ปรำงบุญเจริญ 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ม.ยำว 250 
ม.หนำ 10 ซ.ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
265926 N 1667030 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 265542 N 1667197 E 

300,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรงุ บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

95 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 8  
จำกสี่แยกลำดยำงถึงที่นำ
นำยสังวร ชุมหิรมัย ์
 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว 6,000 ม. 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 15.06815 N 
102.82495 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
15.04333 N 102.83535 E 

864,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่ำง 

96 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ ๘ จำกบ้ำนนำยแก้ว 
สุดมี ถึงบ้ำนนำยสร้อย สะ
โรรมัย ์

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ยำว 100 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
265348 N 1667153 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 265322 N 1667256 E  

192,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่ำง 

97 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 9  จำกนำ
นำงบุญถึงที่นำนำงแป้น 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 2 ม. ยำว 1,000 ม.หนำ 
0.10 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
266747 N 1664307 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 265596 N 1663847 E 

72,000 
 

- - จ ำนวน
ถนนท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

98 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 
9 จำกจำกถนน คสล.เดิม
ถึงหน้ำ อบต. 
 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 6 ม. ม.ยำว 3,200 ม. 
หนำ 0.15 ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 
266993 N 1664294 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 266739 N 1664314 E 

9,216,000 
 

- - พื้นที่ผิวท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

99 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 9  
จำกที่นำงสังวำร วิเวกรัมย์  
ถึงหมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ยำว 2,0๐0 ม.หนำ 
0.15 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 267
๒๔๑ N 16๖๔๐๑ E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
26๗๓๒๑ N 166๔๐๗๖ E 

500,000 
 

- - พื้นที่ผิวท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

100 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 9 จำกโรงสีชุมชน  
ถึงหมู่ที่ ๑ บ้ำนกะทิง  

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 5 ม. ม.ยำว 1,800 ม.หนำ 
0.15 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
266738 N 1664290 E  

4,320,000 
 

- - พื้นที่ผิวท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวกในกำรคมนำคม 

กองช่ำง 

101 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ ๙ จำกบ้ำนนำงศรีนวล 
แนบกลำง  ถึงหมู่ที่ ๖ บ้ำน
หัวสะพำน 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 2๐0 ม.หนำ 
0.15 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที ่
 267๒๔๑ N 16๖๔๐๑ E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 26๗๓๒๑ N 166๔๐๗๖ E 

288,000 
 

- - พื้นที่ผิวท่ี
ก่อสร้ำง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

102 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 9 
จำกโรงเรียนบ้ำนหัวสะพำน
ถึงที่ พ.ต.ต วินัย 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม. ยำว 300 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
15.06815 N 102.82495 E 
สิ้นสุดโครงกำรที่ 15.04333 N 
102.83535 E 

432,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรงุ บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

103 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ หมู่
ที่ 9 จำกบ้ำนนำยส ำอำง 
ถึงบ้ำนนำยสัญญำ 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 หนำ 10  
ซ.ม.ระยะทำงประมำณ 250 ม. พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ 266923 N 
1664192 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
267186 N 1664121 E 

600,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขังบริเวณ
หมู่บ้าน 

กองช่ำง 

104 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 9 จำก 
แนวเขตวัดป่ำ 
ถึงทีน่ำนำยบุญศิลป ์

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ยำว 500 ม. หนำ 
0.10 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
266824 N 1663749 E  

98,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

105 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 9 จำกบ้ำน  
พ.ต.ต วินัย  
ถึงป่ำช้ำหนองตำจ่ ำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4.00 ม.ยำว 200 ม.หนำ 
0.10 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
267123 N 1663818 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 266904 N 1663816 E 

40,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

106 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 9 จำกท่ีท ำกำร
ผู้ใหญ่บ้ำนถึงบ้ำนนำย
สัญญำ ช ำนำญกิจ 
 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ยำว 300 ม.
หนำ 10 ซม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
266955 N 1664163 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 267156 N 1664125 E 

240,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณบา้น 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2๕๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

107 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 9 จำกบ้ำนนำย
สัญญำถึงบ้ำนนำยอ่อง 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขังใน
บริเวณ 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ยำว 250 ม. 
หนำ 10 ซม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
266923 N 1664192 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 267186 N 1664121 E 

336,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

108 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ 9 
จำกหมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 5.5 ม.ยำว 1,000 ม.หนำ
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
266824 N 1663749 E  

2,640,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

109 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ 9 จำกบ้ำนนำยแดง
แสนรัมย์ ถึงสวนนำง
ประไพ สำม ี

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ยำว 36 ม.หนำ 0.15 
ม. พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 266848 N 
1664122 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
266887 N 1664131 E 

51,840 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

110 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ 9 จำกบ้ำนนำง
ส ำอำงค์ถึงโรงเรยีน 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ยำว 500 ม.หนำ 0.15
ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 267149 N 
1663816 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
267427 N 1663704 E 

720,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

111 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 9 จำกนำ
นำงบุญถึงนำนำยสมำน 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 2 ยำว 800 ม.หนำ 0.10 
ม. พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 266136 N 
1665223 E  

52,000 
 

- 
 

- จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

112 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 9 จำกนำ
นำยเจรญิถึงนำนำยสมำน 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง ๓ ยำว 800 ม.หนำ 0.10 
ม. พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 266279 N 
1665011 E  

71,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

113 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 9 จำกหมู่ที่ 
9 หัวสะพำน 
ถึงหมู่ที่ 1 บ้ำนกะทิง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ยำว 2,200 ม.หนำ 
0.10 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
266738 N 1664290 E  

214,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

114 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 
๙ จำกถนนเดมิถึงที่นำ
นำยประสิทธ์ิกระบดัทอง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 2.50 ม.ควำมยำวรวม 70 
ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 267248 N 
166997 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
267316 N 1664070 E   

50,500 
 

- 
 

- พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

115 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ 9จำกถนนเดิม 
ถึงบ้ำนนำงบุญส่ง อ่อน
ทองหลำง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ยำว 100 ม.หนำ 0.15
ม. พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 267248 N 
166997 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
267316 N 1664070 E 

192,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

116 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 9 จำก
โรงเรียนถึงเขตป่ำ
สำธำรณะ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ยำว 1,300 ม.หนำ 
0.10 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
267427 N 1663704 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 266824 N 1663749 E 

140,400 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม
ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

๑17 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำหมู่
ที่ 9 จำกบ้ำนนำยบุตตำ
ถึงบ้ำนนำยสัญญำ 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขังใน
บริเวณบำ้น 

ขนำดกว้ำง 0.40X0.40X0.10 ยำว 
1,000 ม.หนำ 10 ซม. พิกัดเริ่มต้น
โครงกำรที่ 0266958 N  
1664157 E  

1,200,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณบา้น 

กองช่ำง 

118 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำหมู่
ที่ 9 จำกบ้ำนนำงหอมถึง
วัดป่ำหนองตำจ่ ำ 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขังใน
บริเวณบำ้น 

ขนำดกว้ำง 0.40X0.40X0.10 ยำว 
500 ม.หนำ 10 ซม. พิกัดเริ่มต้น
โครงกำรที่ 266738 N 1664307 E 
สิ้นสุดโครงกำรที่ 267361 N 
1664212 E 

600,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

119 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 9 จำกที่นำ
นำงแป้น ทองหอม ถึงนำ
ของนำงล ำดวล โตหนึ่ง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ยำว 800 ม.หนำ 0.10 
ม. พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 266824 
N 1663749 E  

86,400 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

120 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 9 จำกหมู่ที่ 
9 หนองตำจ่ ำ 
ถึงหมู่ ๖ บ้ำนหัวสะพำน  

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ยำว 600 ม.หนำ 0.10 
ม. พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 266738 
N 1664290 E  

๖4,800 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

121 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำหมู่
ที่ 9 จำกโรงสีชุมชนถึง
บ้ำนนำงแจ้ง 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขังใน
บริเวณบำ้น 

ขนำดกว้ำง 0.40X0.40X0.10 ยำว
รวม 300 ม.หนำ 10 ซม. พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ 266680 N 
1664290 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
266838 N 1664148 E 

360,000 
- 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย 
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

122 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำหมู่
ที ่9 จำกบ้ำนนำงหอมถึง
ที่นำยเจรญิ 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขังใน
บริเวณบำ้น 

ขนำดกว้ำง 0.40X0.40X0.10 ยำว
รวม 400 ม.หนำ 10 ซม. พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ 267135 N 
1663918 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
267295 N 1664078 E 

480,000 
- 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย 
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2๕๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

123 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงหมู่ที่ 
9 ถึงหมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง ๔ ยำว ๔ กม.หนำ 0.10 
ม. พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ ๑๕.๐๔๓๖ N 
1๐๒.๘๓๐๔ E สิ้นสดุโครงกำรที่  
๑๕.๐๕๑๘ N 1๐๒.๘๐๔ E  

1๗,๐๐๐,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

124 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง หมู่
ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง ๔ ยำว ๓ กม.หนำ 0.10 
ม. พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ ๑๕.๐๔๓๗ N 
1๐๒.๘๓๐๑ E สิ้นสดุโครงกำรที่  
๑๕.๐๓๗๖ N 1๐๒.๘๑๓๔ E  

1๓,๒๐๐,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

125 ก่อสร้ำงถนน คลส.หมู่ที่ ๙ 
จำกบ้ำนนำงศรีนวลถึง
บ้ำนหัวสะพำน 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง ๔ ยำว ๑๓๐ ม.หนำ 0.10 
ม. พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ ๑๕.๐๔๑๘ N 
1๐๒.๘๓๕๗ E สิ้นสดุโครงกำรที่  
๑๕.๐๔๑๒ N 1๐๒.๘๑๓๔ E  

240,000 - - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

126 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 9 จำกที่นำ
นำงสุวิภำ จ ำปำมลู ถึงที่
นำนำยสมำน เสรัมย ์

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ยำว 1,500 ม.หนำ 
0.10 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
266824 N 1663749 E  

162,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

127 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 9 จำกบ้ำนนำยอ่อง 
ช ำนำญกิจถึงบ้ำนนำยหุ่น 
เงำไพร 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ยำว ๒30 ม.
หนำ 10 ซม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
266955 N 1664163 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 267156 N 1664125 E 

276,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

128 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 9 จำกบ้ำนนำยบดุ
ตำ สำมีถึงบ้ำนนำยจันทร์ 
เขียวไธสง 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ยำว ๒00 ม.
หนำ 10 ซม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
266955 N 1664163 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 267156 N 1664125 E 

240,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

129 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 9 จำกนำนำงทอง
ล้วน แขกรัมย์ ถึงบ้ำน
บ้ำนนำยนำยสมส่วน 
ช ำนำญกิจ 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ยำว ๑๗0 ม.
หนำ 10 ซม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
266955 N 1664163 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 267156 N 1664125 E 

2๐4,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

130 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 9 จำกบ้ำนนำยประ
ยุทธ เนินกลำงถึงบ้ำนนำย
บุญสิน แนบกลำง 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ยำว 90 ม.
หนำ 10 ซม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
266955 N 1664163 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 267156 N 1664125 E 

108,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

131 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 10 จำกร้ำนค้ำ
ชุมชนถึงศำลำประชำคม 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ม.ควำมยำว 
1,000 ม.หนำ 10 ซม.พิกัดเริ่มตน้
โครงกำรที่ 266955 N 1664163 E 
สิ้นสุดโครงกำรที่ 267156 N 
1664125 E 

120,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย 
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

132 
 

ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 10 จำกสระ
หนองม่วงถึงถนนสำยไป
ฟำร์มหมูนำยสมบัต ิ

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว 400 ม.หนำ 
0.10 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262188 N 1661866 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 261899 N 1661921 E 

57,600 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

133 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที ่
10 จำกทำงสำมแยกสระ
หนองตำอยู่ 
ถึงถนนคอนกรีตเดิม 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4.00 ม. ยำว 240 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
261642 N 1662118 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 261897 N 1662120 E 

460,800 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

134 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 
10 จำกถนนลำดยำง 
ถึงที่สำธำรณะหนองพลวง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3.00 ม. ยำว 18 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
261484 N 1662227 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 261637 N 1662118 E 

25,920 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

135 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 
10 จำกบ้ำนนำงสมหมำย 
หนูแก้วถึงทำงลำดยำง
บ้ำนนำยไพโรจน ์วรรณำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำด 4 ยำว 700 ม.หนำ 0.15 ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 261893 N 
1662117 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
261619 N 1662123 E 

1,344,000 
 

- - 
 

พื นที่ผิว
ที่

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

136 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ หมู่
ที่ 10 จำกบ้ำนนำงสุนีย ์
ประทุมแก้ว ถึงบ้ำนนำย
สงัด ไพรเถื่อน 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ม.ยำว 350 
ม.หนำ 10 ซม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262202 N 1662135 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 2619144 N  
1662158 E 

420,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย 
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

137 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
หมู่ที่ 10 จำกท่ีนำย
สำมำรถ พรมแก้วถึงนำย
สมำน มลูยำพอ  

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ม.ยำว 150 
ม.หนำ 10 ซม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
261987 N 1662207 E  

180,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย 
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

138 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
หมู่ที่ 10  
จำกบ้ำนนำยสม พิเศษถึง
บ้ำนนำงนิล สำรมัย์  

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ม.ยำว 200 
ม.หนำ 10 ซม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
261837 N 1662087 E  

240,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย 
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

139 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ ๑๐ จำก
หนองตำอยู่ถึงบ้ำนซ่ำ
เลือดน้อย 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ยำว 1,000 ม.หนำ 
0.10 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
260957 N 1662258 E  

108,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

140 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ ๑๐ จำกบ้ำน
หนองตำอยู่ถึงทำงรถไฟ
บ้ำนหนองบัว 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ยำว 4,000 ม.หนำ  
0.10 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
261895 N 1662101 E  

432,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

141 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ ๑๐ จำกนำย
สมบัติ หมั่นกำรถึงทำง
รถไฟ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ยำว 1,000 ม.หนำ  
0.10 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
266824 N 1663749 E 

108,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

142 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ ๑๐ จำกบ้ำน
นำยแม้น ชมภพถึงฟำร์ม
หมูนำยสมบัติ หมั่นกำร 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว 390 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
15.0231 N 102.7854 E สิ้นสุด
โครงกำรที่ 15.0197 N 102.7856 
E 

702,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
25๖๐ 256๑ 256๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ 
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรงุ บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 
  

 

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
143 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ที่ 

10 จำกศำลำหมู่ที่ ๑๐ ถึง
บ้ำนนำยหนูนำ เหำะชัย 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ม.ยำว 280 
ม.หนำ 10 ซม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
15.0234 N 102.7846 E สิ้นสุด
โครงกำรที่ 15.0245 N  
102.7851 E 

336,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบาย 
น ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

144 ก่อสร้ำงถนนดนิพร้อมลงหิน
คลุกหมู่ที่ ๑๐ จำกถนนตดัใหม่
จำกสะหนองม่วงถึงถนนฟำร์ม
หมูนำยสมบัติ หมั่นถำวร 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม. ยำว 310 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
15.0237 N 102.7827 E สิ้นสุด
โครงกำรที่ 15.0244 N 102.7816 E 

31,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

145 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกหมู่ที่ ๑๐ จำกนำนำย
พงศ์พิสิฎฐ์ จันชมถึงถนนไป
บ้ำนซ่ำเลือดน้อย 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม. ยำว 310 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
15.0213 N 102.78830 E สิ้นสุด
โครงกำรที่ 15.0214 N 102.7855 E 

50,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

146 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกหมู่ที่ ๑๐ จำกที่นำยซำย 
ทบพักตร์ถึงทำงรถไฟ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ยำว 1,000 ม.หนำ 
0.10 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
260957 N 1662258 E  

90,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 



65 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

147 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 11 จำกที่
นำงล ำดวลถึงคลองส่งน้ ำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำด 4 ยำว 150 ม.หนำ 0.10 ม. 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262304 N 
1669165 E  
สิ้นสุดโครงกำรที่ 261858 N  
1669057 E 

21,600 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

148 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 11 จำกต้น
แจ้งถึงคลองน้ ำนำยสุรชัย  

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำด 4 ม.ยำว 500 ม.หนำ 0.10 ม. 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 261808 N 
1669006 E  
 

72,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

149 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 
11 จำกบ้ำนนำยสุนทรถึง
บ้ำนนำยวินัย 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำด 4 ยำว 500 ม.หนำ 0.15 ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262504 N 
1668324 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
262265 N 1668209 E 

960,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

150 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ ๑๑ จำก
ศำลปู่ตำถึงคลองส่งน้ ำ
พลังไฟฟ้ำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำด 4 ยำว 150 ม.หนำ 0.10 ม. 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262304 N 
1669165 E 
 

21,600 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

151 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 
11 จำกบ้ำนนำยสงครำม
ถึงคลองน้ ำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3.00 ม.ยำว 200 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
261484 N 1662227 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 261637 N 1662118 E 

288,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

152 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 
11 จำกนำนำงสมจติร 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำด 4 ยำว 100 ม.หนำ 0.15 ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262122 N 
1669132 E  
 

192,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

153 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 
11 จำกบ้ำนนำยสุนทร  
ถึงบ้ำนนำยวินัย 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4.00 ม. ยำว 300 ม.หนำ 
0.15 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262504 N 1668324 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262265 N 1668209 E 

576,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

154 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 11 จำกบ้ำนนำยสุด 
ถึงบ้ำนนำงนพพร 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ม.ระยะทำง
ประมำณ 120 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำร
ที่ 262580 N 1668551 E สิ้นสุด
โครงกำรที่ 262434 N 1668563 E 

๑4๔,000 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2๕๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

155 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 11 จำกบ้ำน
นำยอำคมถึงคลองส่งน้ ำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำด 7 ม.ยำว 120 ม.หนำ 0.10 ม. 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262506 N 
1668324 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
262344 N 1668407 E 

30,240 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

156 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 11  
จำกบ้ำนนำยสมำน 
ลงสระหนองโสน 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ยำว 120 ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262582 N 
1668778 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
262628 N 1668843 E 

144,000 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณบา้น 

กองช่ำง 

157 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 11 จำกบ้ำน 
นำยสุบันถึงบ้ำนนำยวินัย 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ยำว 600 ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262505 N 
1668761 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
262242 N 1668151 E 

720,000 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณบา้น 

กองช่ำง 

158 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ ๑๑ จำกนำ
นำยสันต์ ท ำพลถึงนำนำง
นิสำชล สุทธิประภำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำด 4 ม.ยำว 1,000 ม.หนำ 0.10 
ม. พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 262506 N 
1668324 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
262344 N 1668407 E 

144,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐  – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

159 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ 
หมู่ที่ 11 จำกบ้ำนนำย
ทอนถึงบ้ำนนำยสงครำม  

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 4 ม.ยำว 150 ม.พิกัดเริ่มต้น
โครงกำรที่ 262506 N 1668324 E  
สิ้นสุดโครงกำรที่ 262344 N  
1668407 E 

180,000 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

160 ก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีต 
หมู่ที่ ๑๑ จำกท่ีสำธำรณะ 
ถึงที่นำนำยสวัสดิ ์

เพื่อให้ประชำชนไดม้ี
สะพำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคม 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ยำว 8 ม.พิกัดเริม่ต้น
โครงกำรที่ 262506 N 1668324 E 
สิ้นสุดโครงกำรที่ 262344 N 
1668407 E 

๒๕,000 
 

- - จ้านวน
สะพานท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

161 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 1๑ จำกตัน
แจ้งถึงที่นำของนำยสุรชัย 
ชัยสิทธ์ิ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดว้ำง 4 ม. ยำว ๖00 ม.พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ 263282 N 
1662987 E  

57,600 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

162 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 1๑ จำกบ้ำน
โคกสะอำดถึงสำมแยก
หนองตำเรือง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ยำว 2,6๐0 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262804 N 1662679 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262976 N 1662762 E 

350,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

163 วำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ที่ 1๑ 
จำกบ้ำนนำงสมร สวัสดิ์นที

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้

ขนำด ๐.๔0 ม. .พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 
๑๕.๐๘๑๗ N สิ้นสุดโครงกำรที่ 

๓๐๐,๐๐0 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณบา้น 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ถึงบ้ำนนำยสุปัน 
 

อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ๑๐๒.7898 E 

164 วำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ที่ ๑๑ 
จำกท่ีนำของนำงสมหมำย 
ท ำผล ถึงถนนหินคลุก 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำด ๐.๖0 ม.ยำว ๑๒๐ ม.พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ ๑๕.๐๘๑๖ N สิน้สุด
โครงกำรที่ ๑๐๒.๗๙๑๒ E 

๔๔,๐00 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณบา้น 

กองช่ำง 

165 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 12 จำก
บ้ำนเลขท่ี ๒๐ ถึงสระ
หนองรี 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 700 ม.หนำ 
0.10 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262814 N 1662701 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263282 N 1662989 E 

๕๐,๐00 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

166 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ 12 
จำกบ้ำนนำยอ่ำง 
ถึงศำลำหนองหินโคน 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3.00 ม. ยำว 50 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262752 N 1662643 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262816 N 1662841 E 

72,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

167 ปรับแก้ไขทำงแยกเข้ำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ตำมแบบแปลน อบต.หินโคน 3๐,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรงุ บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 
 

168 ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ ๑๓ ถนนเลยีบ
คลองตะขบฝั่งซ้ำยตั้งแต่หัว
สะพำนถึงฝำยน้ ำล้นท่ีนำ 
นำงลัดดำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ตำมแบบแปลน อบต.หินโคน ๕๐,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

169 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ที่
13 จำกโครงกำรเดิมไปทำง
ทิศตะวันออกถึงบ้ำนนำยบุญ
ธรรม 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด Ø ๐.๔๐×๑.๐๐ ม. ยำว 85 ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 263679 N 
1667755 E  

99,000 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

170 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ 13 จำกถนน คสล.เดมิ
ถึงหน้ำวัด 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4×0.15 ม. หนำ0.15 ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 263445 N 
1667874 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
263411 N 1668146 E 

624,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

171 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ 13 จำกแยกถนนสำย
ตะขบ-โคกสะอำด ถึงสระน้ ำ
ประจ ำหมู่บ้ำน 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว 160 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263317 N 1667444 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263475 N 1667496 E 

307,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรงุ บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 
 

172 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 
๑๓ จำกคลองส่งน้ ำพลังไฟฟ้ำ
ถึงสวนนำงบุญพร้อม ส ำรำญ
วงศ์ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง ๓ ยำว ๕๐0 ม. 
หนำ 0.10 ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่  
26๔๑๒๑ N 166๙๗๒๒ E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 26๔๑๕๐ N 166๘๘๘๘ E 

54,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่ำง 

173 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ 13 จำกถนนผ่ำนกลำง
หมู่บ้ำนต่อจำกถนน คสล.เดิม
ถึงสำมแยกไปรำงส่งน้ ำ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว 650 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263679 N 1667755 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263965 N 1668093 E 

1,248,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่ำง 

174 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 13 
จำกบ้ำนนำยสมัย 
ถึงบ้ำนนำยพิศ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4×0.15 ม. หนำ0.15 ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 263476 N 
1667572 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
263633 N 1667541 E 

832,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
 (บาท) 

175 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ 13 จำกบ้ำนนำยสดใส 
พุดนำถึงบ้ำนนำยศรำยุทธ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว 1๓0 ม.หนำ 0.15 
ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ ๑5.๐๗4 N 1
๐๒.๗๙8 E สิ้นสุดโครงกำรที่ ๑๕.๐๗4 N 
102.798 E 

๘๑,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่ำง 

176 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 13 จำกบรเิวณ
ถนนคุ้มหนอง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4×0.15 ม. หนำ 0.10 ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 263476 N 
1667572 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 

180,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

ตำนนท ์ 263633 N 1667541 E 

177 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 14 จำกบ้ำนนำยค ำพอง 
อัมภรัตน์ถึงแยกบ้ำนนำง
วำสนำ ประสีระเตสัง  

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ยำว 23๐ ม.
ท่อ 13 จุดๆละ 4 ท่อน พิกัดเริ่มต้น
โครงกำรที่ 15.0๒4 N 102.788 E 
สิ้นสุดโครงกำรที่ 15.02๘ N  
102.7๘๘ E 

2๗๖,๐00 
 

- - จ้านวนราง
ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

178 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 14 จำกบ้ำนนำยค ำพอง
ถึงห้ำแยกบ้ำนนำงวำสนำ 
ประสรีะเตสัง 
 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ยำว 234 ม.
ท่อ 13 จุดๆละ 4 ท่อน พิกัดเริ่มต้น
โครงกำรที่ 15.02611 N 102.78829 
E สิ้นสุดโครงกำรที่ 15.0282 N 
102.78837 E 

280,800 
 

- - จ้านวนราง
ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

179 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 14จำกสี่แยก 
กลำงหมู่บ้ำน 
ถึงสี่แยกสระใหม ่

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ควำมยำว
รวม 229 ม.ท่อ 5 จุดๆละ 4 ท่อน 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 15.02716 N 
102.79112 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
15.02776 N 102.79005 E 

99,000  
 

- - จ้านวน
ราง

ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

180 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ที่ 
14 จำกท่ีนำนำยสนอง ถึง
สำมแยกบ้ำนนำยพิทักษ์ 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด Ø ๐.๔๐×๑.๐๐ ม.ควำมยำวรวม 
150 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262338 N 1662466 E สิ้นสดุ
โครงกำรที ่262479 N 1662516 E 

180,800 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

181 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำพร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 14จำกศำลำ
ประชำคมถึงบ้ำนนำง วัน 
ยันสังกัด 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ควำมยำว
รวม 80 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262378 N 1662592 E  

74,800 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

182 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ที่ 
14 จำกห้ำแยกถึงบ้ำน
ผู้ใหญ่จันทร์ พำเรือง 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด Ø ๐.๔๐×๑.๐๐ ม.ควำมยำวรวม 
150 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262218 N 1662648 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262385 N 1662589 E 

180,800 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณบา้น 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

183 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ 14 จำกถนน คสล.เดมิ
ถึงบ้ำนนำยอุดม  
สิงสนิท 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 60 ม. พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ 2623113 N 
1662756 E  

90,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

184 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๔ จำกถนน คสล.เดมิ
ถึงบ้ำนนำงวิลำวัลย์ ทุดบ่อ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ควำมยำวรวม 100 ม. 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262361 N 
1662537 E 

150,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

185 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 14 จำก คสล.เดิมถึง
บ้ำนนำงวิลำวัลย ์

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด Ø ๐.๔๐×๑.๐๐ ม.ควำมยำวรวม 
150 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262361 N 1662541 E  

105,000 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณบา้น 

กองช่ำง 

186 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ที่ 
14 จำกบ้ำนผู้ช่วยสคุนธ์
ทิพย์ แก้วกล้ำถึงสำมแยก 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด Ø ๐.๔๐×๑.๐๐ ม.ควำมยำวรวม 
45 ม. พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 
262338 N 1662466 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262479 N 1662516 E 

180,800 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณบา้น 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

187 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ที่ 14 
จำกบ้ำนนำยรัฐภูมิ เรืองสุขสุด
ถึงร่องระบำยน้ ำเดิม 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด Ø ๐.๔๐×๑.๐๐ ม.ควำมยำวรวม 
๑4๐ ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
15.028 N 102.789 E สิ้นสุด
โครงกำรที่ 15.029 N 102.789 E 

1๖๘,๐
00 

 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณบา้น 

กองช่ำง 

188 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกหมู่ที่ 14 จำกสำมแยก
บ้ำนนำงกำเกลียวถึงเขตรอยต่อ 
ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ควำมยำวรวม 70 ม. 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262357 N 
1662821 E  

10,080 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2๕๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรงุ บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

189 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกหมู่ที่ 15 จำกนำนำงพุท 
ชินโคตรถึงแยกหนองตำเรือง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 700 ม.หนำ 
0.10 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
264326 N 1669571 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 264154 N 1668916 E 

75,600 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

190 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที ่15 จำกบ้ำนนำย
สวน ครือนิลถึงบ้ำนนำย
ม้วน สะมิงรมัย ์
 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ควำมยำว
รวม 400 ม.ท่อ 5 จุดๆละ 4 ท่อน 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 15.02716 N 
102.79112 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
15.02776 N 102.79005 E 

480,000  
 

- - จ้านวน
ราง

ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

191 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที ่15 จำกบ้ำนนำย
สวน ครือนิลถึงบ้ำนนำย
ม้วน สะมิงรมัย ์
 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ควำมยำว
รวม 400 ม.ท่อ 5 จุดๆละ 4 ท่อน 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 15.02716 N 
102.79112 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
15.02776 N 102.79005 E 

480,000  
 

- - จ้านวน
ราง

ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

192 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ 15 จำกสำม
แยกหนองตำเรือง 
ถึงคลองอีสำนเขียว 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 500 ม.หนำ 
0.10 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263584 N 1669612 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 264100 N 1669709 E 

100,000 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 



76 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

193 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 15 จำกบ้ำนนำย
สำยทองถึงบ้ำนนำง
ส ำอำงค ์

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ม. ควำมยำว
รวม 500 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262772 N 1668888 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262591 N 1668518 E 

600,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

194 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 15 จำกบ้ำนนำง
ส ำเภำถึงแยกหนองตำเรือง 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อยำ่งสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง ๔ ม.ควำมยำวรวม ๑50 ม. 
หนำ 0.15 ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 
264736 N 1670647 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 264595 N 1669430 E 

๒๗๐,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

195 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ที่ 
1๕ จำกหน้ำบ้ำนนำย
อภิชัยถึงที่นำนำยสงครำม 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำดท่อ ๔๐ Ø ระยะทำง ๓๘๐ ม.
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262๘๐๖ N 
166๘๙๐๙ E สิ้นสุดโครงกำรที่ 262
๘๕๙ N 166๘๔๙๗ E 

180,๐00 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

196 ก่อสร้ำงท่อส่งน้ ำ หมู่ที่ 15 
จำกคลองส่งน้ ำถึงถนนไป
บ้ำนหนองตำเรือง 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ควำมยำวรวม 350 ม. 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262872 N 
1668533 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
262809 N 1668912 E 

180,000 
 

- - จ้านวนที่
จะวางท่อ 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 



77 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

197 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 15 จำกบ้ำนนำง
อุทัย ชินจันทึก ถึงบ้ำนนำง
บัวลำ บัวทอง 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ม. ควำมยำว
รวม 400 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262684 N 1668624 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262882 N 1668561 E 

80,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

198 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกหมู่ที่ 15 จำกสำมแยก
ไปหนองตำเรืองไปถึงนำนำย
ทองใบ 
 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 500 ม.หนำ 
0.10 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263584 N 1669612 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 264100 N 1669709 E 

122,400 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี

ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

199 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที่ 15 จำกบ้ำนนำยสวน
ถึงสำมแยกหนองตำเรือง 

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ม. ควำมยำว
รวม 500 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262772 N 1668888 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262591 N 1668518 E 

๖๐๐,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

200 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 16 
จำกบ้ำนนำงสมบรูณ์ถึงบ้ำน
นำงพิกุล 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 500 ม.หนำ 
0.15 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262445 N 1662237 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 264150 N 1668888 E 

75,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 



78 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

201 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 16 
ถนนเส้นหลังโรงเรยีนไปถึง
วัด 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 60 ม.หนำ 0.15 
ม. พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 262850 N 
1662085 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
262763 N 1662073 E 

86,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

202 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
หมู่ที ่16 จำกบ้ำนนำยยม
ถึงบ้ำนนำงอนงค์  

เพื่อไม่ให้น้ ำท่วมขัง 
ในบริเวณหมู่บ้ำน 

ขนำด 0.40×0.40×0.1 ม. ควำมยำว
รวม 450 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262600 N 1662358 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262537 N 1662341 E 

540,000 
 

- - จ้านวน
ราง

ระบายน ้า 

น ้าไม่ท่วมขัง 
บริเวณหมู่บ้าน 

กองช่ำง 

203 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 
16 จำกถนนด ำ 
ถึงบ้ำนนำงสมบูรณ ์

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3×500×0.15 ม. พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ 262455 N 
1662237 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
264150 N 1668888 E 

720,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

204 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 
16 จำกบ้ำนนำยส ำรองถึง
บ้ำนนำยมำนพ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 20 ม. หนำ 0.15
ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 262757 N 
16622399 E  

31,000 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

205 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 
16 จำกบ้ำนนำยองอำจถึง
บ้ำนนำยเอีย 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 4 ม.ควำมยำวรวม 40 ม. 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262600 N 
1662358 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 

50,500 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 



79 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

 

262537 N 1662341 E 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

206 ก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที่ ๑๖ จำก
ถนนลำดยำงถึงหนองล ี

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3 ม.ยำว 150 ม.หนำ 
0.15 ม.พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
262688 N 1662410 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 262683 N 1662430 E 

๑6,200 
 

- - จ้านวน
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 

207 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 
16 จำกบ้ำนนำยส ำรอง 
ถึงบ้ำนนำยมำนพ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกว้ำง 3×20x0.15 ม. พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ 262757 N 
16622399 E สิ้นสุดโครงกำรที ่
262752 N 1662416 E 

28,800 
 

- - พื นที่ผิวท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.๒ แนวทางการพัฒนา  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ระบบไฟฟ้าสาธารณะขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑ ขยำยเขตเสำไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๒ 
ไปบ้ำนนำงสมใจ เศรษฐำ 

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวก และปลอดภัย ใน
กำรสญัจรในเวลำค่ ำคืน 

จ ำนวน ๒ จุด ๗,๕๐๐ - - จ ำนวน
หมู่บ้ำนที่

ได้รับ
บริกำร
ไฟฟ้ำ 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก ปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 

๒ ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ที ่
๓ ไปสถำนีสูบน้ ำ 

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวก และปลอดภัย ใน
กำรสญัจรในเวลำค่ ำคืน 

จ ำนวน ๑ จุด 40,000 
 

- - จ ำนวน
ไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงที่

ได้รับกำร
ติดตั้ง 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก ปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 

๓ ติดตั้งโคมไฟสำธำรณะ
ภำยใน อบต.หินโคน 

เพื่อให้บริเวณส ำนักงำนมีมี
ควำมปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน ๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - จ ำนวน
โคมไฟท่ี
ได้รับกำร

ติดตั้ง 

บริเวณส ำนักงำนมมีีควำม
ปลอดภัย ในกำรสญัจรใน
เวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 



81 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.๒ แนวทางการพัฒนา  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ระบบไฟฟ้าสาธารณะขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
 25๖๐ 
 (บาท) 

256๑ 
(บาท) 

 256๒ 
  (บาท) 

๔ ติดตั้งโคมไฟสำธำรณะ  
หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ประชำชนมีควำมสะดวก 
และปลอดภัย ในกำรสัญจรใน
เวลำค่ ำคืน 

จ ำนวน  ๑0 หลอด 78,000 
 

- - จ ำนวน
หมู่บ้ำนที่

ได้รับ
บริกำร
ไฟฟ้ำ 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก ปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 

๕ ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ที่ 5 จำกสี่
แยกบ้ำนนำยว่องถึงสี่แยก
ศำลำกลำงหมู่บ้ำน 

เพื่อให้ประชำชนมีควำมสะดวก 
และปลอดภัย ในกำรสัญจรใน
เวลำค่ ำคืน 

จ ำนวน ๑ จุด ๗,๕00 
 

- - จ ำนวน  
๑ จุด 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก ปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 

๖ ขยำยเขตเสำไฟ หมู่ที่ 5 จำก
ที่นำนำยสุพิชชำ สีสวำทถึงที่
นำนำยสภำ แสงใส  

เพื่อให้ประชำชนมีควำมสะดวก 
และปลอดภัย ในกำรสัญจรใน
เวลำค่ ำคืน 

จ ำนวน 1 จุด 10,000 
 

- - จ ำนวน  
1 จุด 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก ปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.๒ แนวทางการพัฒนา  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ระบบไฟฟ้าสาธารณะขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๗ ขยำยไฟฟ้ำส่องสว่ำง หมู่ที่ 
๖ จำกบ้ำนนำยประยรู 
ดวงศรี ถึงบ้ำนนำยแดง  
พลเคน 

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวก และปลอดภัย ใน
กำรสญัจรในเวลำค่ ำคืน 

จ ำนวน ๑ จุด ๗,๕00 
 

- - จ ำนวน 
   ๑ จุด 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก ปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 

๘ ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๖ 
จำกบ้ำนนำยด ำ กองศรไีป
ถึงโรงเรียนหัวสะพำน 

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวก และปลอดภัย ใน
กำรสญัจรในเวลำค่ ำคืน 

จ ำนวน ๑ จุด ๗,๕00 
 

- - จ ำนวน 
   ๑ จุด 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก ปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 

๙ ติดตั้งไฟส่องสว่ำง หมู่ที่ ๘ 
จุดที่ ๑ บ้ำนนำยบญุส่ง 
เบิกบำน จุดที ่๒ บ้ำนนำย
บุญชู ชุมหิรัญ 
 

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวก และปลอดภัย ใน
กำรสญัจรในเวลำค่ ำคืน 

จ ำนวน ๒ จุด 15,000 
 

- - จ ำนวน  
2 จุด 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก ปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 

๑๐ ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๘ 
จำกเสำไฟฟ้ำเดมิถึงบ้ำน
นำงสำวเติมจิตร ปรำงบุญ 

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวก และปลอดภัย ใน
กำรสญัจรในเวลำค่ ำคืน 

จ ำนวน 1 จุด ๗,๕00 
 

- - จ ำนวน  
๑  จุด 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก ปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.๒ แนวทางการพัฒนา  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ระบบไฟฟ้าสาธารณะขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑๑ ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๙ 
จำกเสำไฟฟ้ำเดมิถึงถึงโรงสี
ชุมชนพร้อมโคมไฟ  

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวก และปลอดภัย ใน
กำรสญัจรในเวลำค่ ำคืน 

จ ำนวน ๑ จุด ๗,๕๐๐ - - จ ำนวน 
   ๑ จุด 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก ปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 

๑๒ ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๙ 
จำกเสำไฟฟ้ำเดมิถึงบ้ำน
นำยประสิทธ์ิ ปรีเปรมถึง
นำนำยมำนพ ควนิรัมย์  

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวก และปลอดภัย ใน
กำรสญัจรในเวลำค่ ำคืน 

จ ำนวน ๑ จุด ๗,๕๐๐   จ ำนวน ๑ 
จุด 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก ปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 

๑๓ ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๑๐ 
จำกถนนบ้ำนนำยไพบูรณ์ 
พรมแก้ว ถึงเขตทำงรถไฟ 

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวก และปลอดภัย ใน
กำรสญัจรในเวลำค่ ำคืน 

จ ำนวน ๑ จุด ๗,๕๐๐ - - จ ำนวน  
๑ จุด 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก ปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 

๑๔ ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๑๐ 
จำกบ้ำนนำงสำวสมบูรณ์ 
จันชมถึงศำลำประชำคม 

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวก และปลอดภัย ใน
กำรสญัจรในเวลำค่ ำคืน 

จ ำนวน 1 จุด ๗,๕๐๐   จ ำนวน  
1 จุด 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก ปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 



84 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๑ การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.๒ แนวทางการพัฒนา  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ระบบไฟฟ้าสาธารณะขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑๕ ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๑๒ 
จำกบ้ำนเลขท่ี ๑๖๙ ถึง
บ้ำนเลขท่ี ๒๐  

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวก และปลอดภัย ใน
กำรสญัจรในเวลำค่ ำคืน 

จ ำนวน ๑ จุด ๗,๕00 
 

- - จ ำนวน 
   ๑ จุด 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก ปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 

๑๖ ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๑๖ 
จำกถนนด ำหน้ำบ้ำนนำย
ค ำหล้ำ ปะนำมะตังถึงบ้ำน
นำยสดใส เคลือบสูงเนิน  

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวก และปลอดภัย ใน
กำรสญัจรในเวลำค่ ำคืน 

จ ำนวน ๑ จุด 42,000 
 

- - จ ำนวน 
   ๑ จุด 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก ปลอดภัย ในกำร
สัญจรในเวลำค่ ำคืน 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2๕๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑.การพัฒนาสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑.๓ ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
- ๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1.๓ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง พัฒนา และขยายเขตการบริการประปา 
 

 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑ ขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีสระน้ ำประปำได้
อย่ำงสะอำดและทั่วถึง 

เพื่อพัฒนำปรับปรุงสระน้ ำเพื่อให้
ประชำชนไดม้ีน้ ำประปำใช้ครบทกุ
ครัวเรือน ขนำดตำมแบบ อบต. 

50,000 
 

- - จ ำนวนที่ขยำย
เขตกำร
ก่อสร้ำง 

เพื่อให้มีน ้าประปาใช้อย่าง
สะอาดและทั่วถึง 

กองช่ำง 

๒ ขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้มีสระน้ ำประปำได้
อย่ำงสะอำดและทั่วถึง 

เพื่อพัฒนำปรับปรุงสระน้ ำเพื่อให้
ประชำชนไดม้ีน้ ำประปำใช้ครบทกุ
ครัวเรือน ขนำดตำมแบบ อบต. 

50,000 
 

- - จ ำนวนที่ขยำย
เขตกำร
ก่อสร้ำง 

เพื่อให้มีน ้าประปาใช้อย่าง
สะอาดและทั่วถึง 

กองช่ำง 

๓ ขยำยโรงสูบน้ ำ 
พลังไฟฟ้ำ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีสระน้ ำประปำได้
อย่ำงสะอำดและทั่วถึง 

ปรับปรุงสระน้ ำประปำหมู่บ้ำนปรบัปรุง
ระบบกรองน้ ำระบบท่อจ่ำยน้ ำและขยำย
เขตประปำประจ ำหมู่บ้ำน ขนำดตำมแบบ 
อบต. 

500,000 
 

- - จ ำนวน 
โรงสูบน้ ำ 

เพื่อให้มีน ้าประปาใช้อย่าง
สะอาดและทั่วถึง 

กองช่ำง 

๔ ขยำยเขตประปำ หมู่ท่ี ๙ 
จำกบ้ำนนำยหลอด นำม
มะเริงถึงบ้ำนนำงประไพ 
แสนรัมย ์

เพื่อให้มีสระน้ ำประปำได้
อย่ำงสะอำดและทั่วถึง 

เพื่อพัฒนำปรับปรุงสระน้ ำเพื่อให้
ประชำชนไดม้ีน้ ำประปำใช้ครบทกุ
ครัวเรือน ขนำดตำมแบบ อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ - - จ ำนวนที่ขยำย
เขตกำร
ก่อสร้ำง 

เพื่อให้มีน ้าประปาใช้อย่าง
สะอาดและทั่วถึง 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2๕๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑.การพัฒนาสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑.๓ ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
- ๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1.๓ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง พัฒนา และขยายเขตการบริการประปา 

  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๕ ขุดเจำะน้ ำบำดำลเพื่อ
ผลิตน้ ำประปำ   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีน้ ำประปำใช้อย่ำง
สะอำดและทั่วถึง 

เพื่อขยำยเขตประปำในเขตพื้นท่ีขนำดตำมแบบ อบต. 40,000 
 

- - จ ำนวนที่
ขุด 

เจำะ 

เพื่อให้มีน้ ำประปำใช้
อย่ำงสะอำดและทั่วถึง 

กองช่ำง 

๖ ติดตั้งถังคอนกรีต 
ส ำหรับพักน้ ำประปำ  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้มีน้ ำประปำใช้อย่ำง
สะอำดและทั่วถึง 

บริเวณด้ำนข้ำงถังประปำบ้ำนหนองตำอยู่ ขนำดตำม
แบบ อบต. 

1,300,000 
 

- - จ ำนวนที่
ติดตั้ง 

ประชำชนได้ใช้น้ ำท่ี
สะอำดถูกสุขลักษณะ 

กองช่ำง 

๗ โครงกำรวำงท่อส่งน้ ำ
เพื่อผลิตน้ ำประปำ  
หมู่ที่ 12 

เพื่อใหม้ีน้ ำประปำใช้อย่ำง
สะอำดและทั่วถึง 

เพื่อขยำยเขตประปำในเขตพื้นท่ีขนำดตำมแบบ อบต. ๖0,000 
 

- - ควำมยำว
ของเขต
ประปำ 

เพื่อให้มีน้ ำประปำใช้
อย่ำงสะอำดและทั่วถึง 

กองช่ำง 

๘ ก่อสร้ำงวำงท่อส่งน้ ำ 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำอุปโภค
บริโภคอยำ่งถูกสุขลักษณะ 

ก่อสร้ำงประปำตำมแบบของ อบต. 580,000 
 

- - จ ำนวนที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชนได้ใช้น้ ำท่ี
สะอำดถูกสุขลักษณะ 

กองช่ำง 

๙ ขยำยเขตประปำ  
หมู่ที่ 16 

เพื่อให้มีสระน้ ำประปำได้อย่ำง
สะอำดและทั่วถึง 

เพื่อพัฒนำปรับปรุงสระน้ ำเพื่อใหป้ระชำชนไดม้ี
น้ ำประปำใช้ครบทุกครัวเรือน ขนำดตำมแบบ อบต. 

500,000 
 

- - ควำมยำว
ของเขต
ประปำ 

เพื่อให้มีน้ ำประปำใช้
อย่ำงสะอำดและทั่วถึง 

กองช่ำง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑.การพัฒนาสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑.๑ พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในด้านการเกษตร  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.๔ แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา จัดหา แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐  – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑.การพัฒนาสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑.๑ พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในด้านการเกษตร  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.๔ แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา จัดหา แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค   

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑ ขุดสระหนองตำยำย  
หมู่ที่ ๑  
 

เพื่อกักเก็บน้ ำส ำหรับใช้ใน
กำรอุปโภคบริโภคและท ำ
กำรเกษตร 

ยำว ๕00 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
26๕๑๓๔ N 1๖๖๔๔๖๔ E  

๙0,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะขุด
ลอก 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

๒ วำงท่อส่งน้ ำเพื่อ
กำรเกษตร 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อกักเก็บน้ ำส ำหรับใช้ใน
กำรอุปโภคบริโภคและท ำ
กำรเกษตร 

ยำว ๕00 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
26๕๑๓๔ N 1๖๖๔๔๖๔ E  

100,000 
 

-  จ ำนวนที่
วำง 
ท่อ 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

๓ ถมสระน้ ำสำธำรณะ  
หมู่ที่ ๑  
 

เพื่อกักเก็บน้ ำส ำหรับใช้ใน
กำรอุปโภคบริโภคและท ำ
กำรเกษตร 

กว้ำง ๒0 ม. ยำว 20 สูง ๒ ม.พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ 
15.043137564886033 N  
1๐2.8094631433487 E  

20,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะขุด
ลอก 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ
น้ ำประปำสำธำรณะ 
หมู่ที่ ๓ 

ให้คนในชุมชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและพักผ่อน
หย่อนใจ 

พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262253 N  
1669006 E 

300,000 
 

- - จ ำนวน
สระที่

ปรับปรุง 

ประชำชนมีสถำนท่ีออก
ก ำลังกำย 

กองช่ำง 

๕ ขุดคลองที่สำธำรณะ  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน
ยำมขำดแคลนน้ ำและมีน้ ำ
ใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ ๑๕.๐๘๘๘ N  
1๐๒.๗๘๘๘ E 

๑00,000 
 

- - จ ำนวน
คลองที่
ก่อสร้ำง 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑.การพัฒนาสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑.๑ พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในด้านการเกษตร  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1.๔ แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา จัดหา แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค   

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๖ ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๔จำก
ล ำมำศถึงสะพำนตะขบ – 
โคกสะอำด  

เพื่อกักเก็บน้ ำส ำหรับใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภคและท ำ
กำรเกษตร 

ขนำดกว้ำง 10 ม.ยำว 800 ม. พิกัด
เริ่มต้นโครงกำรที่ 262455 N 
1666526 E สิ้นสุดโครงกำรที่ 
263329 N 1666739 E 

326,400 
 

- - จ ำนวนที่
จะขุด
ลอก 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

๗ ก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำ หมู่ที่ 
4 จำก อบต.มำยังสระน้ ำ
บ้ำนตะขบ 

เพื่อกักเก็บน้ ำส ำหรับใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภคและท ำ
กำรเกษตร 

ขนำดกว้ำง 1 ม.ยำว 800 ม.ลึก 1.00
ม.พิกัดเริม่ต้นโครงกำรที่ 262869 N 
1666076 E 

20,000 
 

- - จ ำนวน 
ที่จะ

ก่อสร้ำง 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

๘ วำงท่อส่งน้ ำ หมู่ที่ ๔ จำก
ล ำน้ ำมำศถึงสระประปำ 

เพื่อกักเก็บน้ ำส ำหรับใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภคและท ำ
กำรเกษตร 

ขนำดกว้ำง 6 นิ้ว ลึก 1.00 ม.ยำว 
800 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263231 N 1665438 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263123 N 1665878 E 

300,000 
 

- - จ ำนวนที ่
จะขุด
ลอก 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

๙ วำงท่อส่งน้ ำ หมู่ที่  ๕ จำก
คลองไสไ้ก่ของสถำนีสูบน้ ำ 
 
 

เพื่อใช้ในกำรอุปโภคบริโภค
และท ำกำรเกษตร 

ขนำดกว้ำง 6 นิ้ว.ยำว 800 ม.ลึก 
1.00 ม. พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 
263231 N 1665438 E สิ้นสดุ
โครงกำรที่ 263123 N  
1665878 E 

240,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะวำง
ท่อ 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่2560 2561 256๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑.การพัฒนาสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑.๑ พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในด้านการเกษตร   
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.๔ แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา จัดหา แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค   

 

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
หลัก 

10. โครงกำรเปลี่ยนแพเหล็กพร้อม
โครงสร้ำงบ้ำนตะขบ หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำส ำหรับใช้
ท ำกำรเกษตร 

ขนำดและรูปแบบ อบต.หินโคน 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 263๐๙๓ N 
1665๑๒๑  

๓00,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะสร้ำง 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

11. วำงท่อส่งน้ ำ หมู่ที่  ๕ จำกคลอง
ไสไ้ก่ของสถำนีสูบน้ ำจำกนำ
นำยทองมำกถึงนำนำงสังวำน 

เพื่อใช้ในกำรอุปโภคบริโภคและ
ท ำกำรเกษตร 

ขนำดและรูปแบบ อบต.หินโคน 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 2666๑9 N 
1666๐37 E 

๗๐,๐๐๐   จ ำนวนที่
จะ

ก่อสร้ำง 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภคและท ำ
กำรเกษตร  

กองช่ำง 

12. ขุดลอกร่องน้ ำ หมู่ที่ ๖ 
ท ำเลเขตติดต่อกับ 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำส ำหรับใช้
ท ำกำรเกษตร 

ขนำดและรูปแบบ อบต.หินโคน 
พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 266629 N 
1666937 E 

70,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะขุด
ลอก 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

13. ขุดลอกคลองน้ ำสำธำรณะ 
 หมู่ที่ 9 

เพื่อกักเก็บน้ ำส ำหรับใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภคและท ำกำรเกษตร 

ขุดลอกสระสองพี่น้อง 4 กม.  
ขนำดกว้ำง 12x4,000x 2.50  ม. 

150,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะขุด
ลอก 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

1๔. วำงท่อส่งน้ ำด้วยพลังไฟฟ้ำบ้ำน 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำส ำหรับใช้
ท ำกำรเกษตร 

ก่อสร้ำงท่อส่งน้ ำระยะทำง 150 กม.  
ขนำดกว้ำง  
12 x 4,000  x 2.50  เมตร 

67,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะ

ก่อสร้ำง 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภคและท ำ
กำรเกษตร ปัญหำกำร
ขำดแคลนน้ ำในฤดูแล้ง
ลดลง 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2๕๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑.การพัฒนาสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑.๑ พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในด้านการเกษตร  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.๔ แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา จัดหา แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค   

 

(ผลผลติของโครงการ) 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ
หลัก 

1๕. ขุดลอกสระน้ ำหนองตำอยู่
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อกักเก็บน้ ำส ำหรับใช้ใน
กำรอุปโภคบริโภคและท ำ
กำรเกษตร 

ขุดลอกสระหนองตำอยู่ 4 กม.  
ขนำดกว้ำง 12x4,000x 2.50  ม. 
พิกัดโครงกำรเริ่มต้นที่ 261897 N 
1662120 E 

10,000,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะขุด
ลอก 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

1๖. ขุดลอกคลองน้ ำหมู่ที่ ๑๑ เพื่อกักเก็บน้ ำส ำหรับใช้ใน
กำรอุปโภคบริโภคและท ำ
กำรเกษตร 

ขุดลอกคลอง  
ขนำดกว้ำง 12x4,000x 2.50  ม. 
พิกัดโครงกำรเริ่มต้นที่ 261897 N 
1662120 E 

30,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะขุด
ลอก 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

1๗. ขุดลอกสระน้ ำสำธำรณะ 
 หมู่ที่ 13 
 

เพื่อให้มีน้ ำส ำหรับใช้ใน
กำรกำรเกษตรและเพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหำน้ ำ
ท่วม 

ขุดลอกสระน้ ำบริเวณทีส่ำธำรณะ 
ระยะทำง 4 กม.ขนำดกว้ำง 
15x4,000x2.50 ม. 
 

500,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะขุด
ลอก 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

1๘. ขุดลอกคลองไส้ไกจ่ำกคลอง
ส่งน้ ำพลังไฟฟ้ำถึงคลอง
ตะขบ 

เพื่อกักเก็บน้ ำส ำหรับใช้ใน
กำรอุปโภคบริโภคและท ำ
กำรเกษตร 

ขุดลอกคลอง 
ขนำด 1.50x1.50x1,000 ม. 

300,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะขุด
ลอก 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑.การพัฒนาสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑.๑ พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในด้านการเกษตร  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.๔ แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา จัดหา แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค   

 

19. ขยำยเขตส่งน้ ำโครงกำรสูบน้ ำ
ด้วยพลังไฟฟ้ำบ้ำนโคกใหม่จำก
ท่อส่งน้ ำบริเวณบำ้นผู้ใหญ่ไป
สระเก็บน้ ำหมู่ที่ 1๓ 

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใช้ท ำกำรเกษตร 

ก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำสำธำรณะ
ระยะทำง 4 กม.  ขนำดกว้ำง  
12 x 4,000  x 2.50  เมตร 

1,000,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะ

ก่อสร้ำง 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภคและท ำ
กำรเกษตร ปัญหำกำร
ขำดแคลนน้ ำในฤดูแล้ง
ลดลง 

กองช่ำง 

20. คลองส่งน้ ำพลังไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๑๕ 
ต่อเนื่องบ้ำนโคกสะอำดสถำนี
หน่วยท่ี ๓ 

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใช้ท ำกำรเกษตร 

ก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำสำธำรณะ
ระยะทำง 4 กม.  ขนำดกว้ำง  
12 x 4,000  x 2.50  เมตร 

1,000,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะ

ก่อสร้ำง 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภคและท ำ
กำรเกษตร 

กองช่ำง 

21. ขุดลอกหนองสำธำรณะ    
หมู่ที่  15 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ ำส ำหรับใช้ใน
กำรอุปโภคบริโภคและท ำ
กำรเกษตร 

ขุดลอกสระน้ ำบริเวณที่
สำธำรณะ ระยะทำง 2 กม.
ขนำดกว้ำง 15x4,000x2.50 
ม. 

5,000,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะขุดลอก 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

2๒. ก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำ คสล. 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใช้ท ำกำรเกษตร 

ก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำสำธำรณะ
ระยะทำง 4 กม.  ขนำดกว้ำง  
12 x 4,000  x 2.50  เมตร 

1,000,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะ

ก่อสร้ำง 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภคและท ำ
กำรเกษตร  

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 



93 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑.การพัฒนาสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑.๑ พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในด้านการเกษตร  
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.๔ แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา จัดหา แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค   

 

23. ซ่อมแซมฝำยน้ ำล้น 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้มีน้ ำส ำหรับใช้ในกำร
กำรเกษตรและเพื่อป้องกัน
แก้ไขปัญหำน้ ำท่วม 

ซ่อมแซมฝำยน้ ำล้น  
ขนำดกว้ำง ๓x6.5x1 ม. 
 

๑00,000 
 

- - จ ำนวน
ฝำยที่จะ
ซ่อมแซม 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

24. ขุดลอกสระน้ ำสำธำรณะ  
หมู่ที่ ๑6 

เพื่อกักเก็บน้ ำส ำหรับใช้ใน
ท ำประปำ 

ขุดลอกสระน้ ำบริเวณทีส่ำธำรณะขนำด
กว้ำง 12 x 4,000  x 2.50  เมตร 

1,000,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะขุด 

ประชำชนมีน้ ำประปำใช้
ในกำรอุปโภคบริโภค 

กองช่ำง 

2๕. ถมสระน้ ำสำธำรณะ  
หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อกักเก็บน้ ำส ำหรับใช้ใน
กำรอุปโภคบริโภคและท ำ
กำรเกษตร 

ขุดลอกสระน้ ำบริเวณทีส่ำธำรณะ 
ระยะทำง 4 กม.ขนำดกว้ำง  
๒.๐x๒.0x2.0 ม.เริ่มต้นโครงกำรที่ 
15.043137564886033 N  
1๐2.8094631433487 E 

3,000,000 
 

- - จ ำนวนที่
จะขุด
ลอก 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบรโิภค 
และท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

2๖. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ
น้ ำประปำสำธำรณะ 
หมู่ที่ ๓ 

ให้คนในชุมชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและพักผ่อน
หย่อนใจ 

พิกัดเริ่มต้นโครงกำรที่ 262253 N  
1669006 E 

300,000 
 

- - จ ำนวน
สระที่

ปรับปรุง 

ประชำชนมีสถำนท่ีออก
ก ำลังกำย 

กองช่ำง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

2๗. ปรับปรุงซ่อมแซมสถำนสีูบ
น้ ำบ้ำนตะขบ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถำนสีูบ
น้ ำบ้ำนตะขบ 

ปรับปรุงซ่อมแซมสถำนสีูบน้ ำบ้ำน
ตะขบ จ ำนวน ๑ สถำน ี

350,000 
 

- - จ ำนวน 
๑ สถำน ี

เกษตรและสมำชิกกลุ่ม
ผู้ใช้น้ ำได้รบัปริมำณน้ ำท่ี
เพียงพอเพื่อกำรเกษตร 

กองส่งเสริม
กำรเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐  – 256๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑.การพัฒนาสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑.๒ ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ  
๒. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดรายจ่าย 

 

๒๘. ปรับปรุงซ่อมแซมสถำนสีูบ
น้ ำบ้ำนโคกสะอำด 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถำนสีูบ
น้ ำบ้ำนโคกสะอำด 

ปรับปรุงซ่อมแซมสถำนสีูบน้ ำบ้ำน
โคกสะอำด จ ำนวน ๑ สถำน ี

98,000 
 

- - จ ำนวน 
๑ สถำน ี

เกษตรและสมำชิกกลุ่ม
ผู้ใช้น้ ำได้รบัปริมำณน้ ำท่ี
เพียงพอเพื่อกำรเกษตร 

กองส่งเสริม
กำรเกษตร 

๒๙. ปรับปรุงซ่อมแซมสถำนสีูบ
น้ ำบ้ำนโคกสะอำด ๒ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถำนสีูบ
น้ ำบ้ำนโคกสะอำด ๒ 

ปรับปรุงซ่อมแซมสถำนสีูบน้ ำบ้ำน
โคกสะอำด ๒ จ ำนวน ๑ สถำน ี

9๖,000 
 

- - จ ำนวน 
๑ สถำน ี

เกษตรและสมำชิกกลุ่ม
ผู้ใช้น้ ำได้รบัปริมำณน้ ำท่ี
เพียงพอเพื่อกำรเกษตร 

กองส่งเสริม
กำรเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑ โครงกำรอบรมผูกผ้ำ เพื่อให้ควำมรู้ประชำชนเรื่องกำร
ผูกผ้ำประดับเป็นและน ำไปใช้ใน
งำนต่ำงๆ 

ประชำชนต ำบลหินโคนเข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน  
ไม่น้อยกว่ำ ๔๐ คน 

๓๐,000 
 

- - จ ำนวน 
๔0 คน 

ประชาชนมีความรู้เรื่องการผูก
ผ้าประดับและรูเ้ทคนิคการผูก
ผ้าที่ใช้ในงานต่างๆ 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

๒ โครงกำรอบรมกำร
ผลิตภณัฑ์ถักสำนตะกรำ้
จำกเส้นพลำสติก 

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนรู้จักน ำ
เศษพลำสติกมำใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

ประชำชนต ำบลหินโคนจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ ๔๐ คน 

๓๐,000 
 

- - จ ำนวน 
๘0 คน 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิและมี
รายได้เพิ่มมากขึ นและเพื่อเกิด
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ใน
ท้องถิ่น 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑.การพัฒนาสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑.๒ ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ  
๒. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้ 

 

๓ โครงกำรฝึกอบรมกำร
ท ำขนมไทย 

เพื่อให้ประชำชนมีอำชีพเสรมิ
และเพื่อเพ่ิมรำยได้เกดิกำรพัฒนำ
สินค้ำ 

ประชำชนในต ำบลหินโคน 
จ ำนวน 45 คน 
 

๒0,000 
 

- - จ ำนวน 
 ๕๐ คน 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิและมี
รายได้เพิ่มมากขึ นและเพื่อเกิด
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ใน
ท้องถิ่น 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑ ฝึกอบรมส่งเสริม-พัฒนำภูมิ
ปัญญำผู้สูงอำยุและผู้พิกำร 

เพื่อให้ประชำชนมีอำชีพเสรมิ
และเพื่อเพ่ิมรำยได้เกดิกำร
พัฒนำสินค้ำภำยในท้องถิ่น 

ผู้สูงอำยุ จ ำนวน ๑๖ หมู่บำ้น 
ในเขตต ำบลหินโคน 

20,000 
 

- - ประชากรใน
พื นที่จ้านวน 

๓๐ คน 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิและมี
รายได้เพิ่มมากขึ นและเพื่อเกิด
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ใน
ท้องถิ่น 

กองสวัสดิกำร
สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑.การพัฒนาสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑.๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน  
๒. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๓ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการออม 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
พัฒนำสตรีและครอบครัว 

เพื่อให้ประชำชนมีกลุ่ม
กองทุนกิจกรรมด้ำนกำร
พัฒนำสตรีและครอบครัว 

ชุมชนในเขตต ำบลหินโคน  
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

30,000 
 

- - กลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับ
การ

สนับสนุน 

เพื่อเสรมิสร้างกิจกรรม
สตรีและสถาบันครอบครัว
ได้อย่างยั่งยืน 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 



97 
 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2๕๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒.การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ด ี  
๒. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๔ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามการบริหารจัดการชุมชนที่ดี 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑. โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเดจ็พระบรมรำชินีนำถ 

เพื่อด ำเนินกิจกรรมโครงกำร
ตำมพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเดจ็พระรำชินีนำถ 

ผู้น ำท้องถิ่น ร่วมกับผู้น ำชุมชน
ตลอดจนประชำชนต ำบลหินโคน
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๖๐ คน เข้ำ
ร่วมกิจกรรมตำมพระรำชด ำร ิ

25,000 
 

- - จ ำนวน
ประชำกร
ที่เข้ำรับ

กำรอบรม 

เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี
และควำมเข้มแข็งภำยใน
ชุมชนละเป็นกำรส่งเสริมให้
ประชำชนรู้รักษ์และอยู่
ร่วมกันกับธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่ำงยั่งยืน 

ส่วน
ส่งเสริม

กำรเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒.การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๔ การจัดการด้านสุขภาพที่ด ี
๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน โครงการด้านสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖0 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงกำร
สำธำรณสุขมูลฐำน 
 

เพื่อจ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำ
งำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน ๑๕ หมู่บ้ำน 112,500 
 

- - จ ำนวน 
16 

หมู่บ้ำน 

ประชำชนในเขตต ำบลหิน
โคนมีสุขภำพที่ดีและ
แข็งแรงไม่เป็นโรค 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

๒ จัดซื้อเคมภีัณฑ์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพท่ี
ดีไม่ป่วยเป็นไขเ้ลือดออก 

จัดซื้อทรำยอะเบทและยำพ่นยุง ๒00,000 
 

- - จ ำนวน  
1 ครั้ง/ปี 

ประชำชำนในเขตต ำบล
หินโคนมสีุขภำพท่ีดีและ
แข็งแรงปลอดภัยจำกโรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

๓ จัดซื้อวัคซีน/ยำคุมก ำเนิด
สุนัขและแมวและอุปกรณ์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 

เพื่อป้องกันภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ 

จ ำนวน 16 หมู่บ้ำน 80,000 
 

- - จ ำนวน  
1 ครั้ง/ปี 

ประชำชนในเขตต ำบลหิน
โคนมีสุขภำพที่ดีและ
แข็งแรงปลอดภัยจำกโรค
พิษสุนัขบ้ำ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

๔ จัดซื้อเช้ือเพลิงส ำหรับ
เครื่องพ่นหมอก 

เพื่อจัดหำเชื้อเพลิงในกำร
ก ำจัดโรคไข้เลือดออก 

จ ำนวน 16 หมู่บ้ำน ๑00,000 
 

- - จ ำนวน  
1 ครั้ง/ปี 

ประชำชำนในเขตต ำบล
หินโคนมสีุขภำพท่ีดีและ
แข็งแรงปลอดภัยจำกโรค
ไข้เลือดออก 

ส่วน
สำธำรณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒.การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๔ การจัดการด้านสุขภาพที่ด ี  
๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน โครงการด้านสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๕ อุดหนุนโครงกำร สป.สช เพื่อเสรมิสร้ำงสุขภำพ กำร
ป้องกนัโรค 

จ ำนวน ๑๖ หมู่บ้ำน ๑73,๕00 
 

- - จ ำนวน  
1 ครั้ง/ปี 

ประชำชนไดร้ับกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพและกำรรักษำ
ระดับปฐมภูม ิ

ส่วน
สำธำรณสุขฯ 

๖ โครงกำรจดัซื้อเครื่องพ่น
น้ ำยำเคมีก ำจัดยุงลำยชนิด
ละอองฝอย 

เพื่อเพ่ิมศักยภำพในกำร
ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อเครื่องพ่นน้ ำยำเคมีชนิด
ละอองฝอย จ ำนวน 1 เครื่อง 

85,000 
 

- - จ ำนวน  
1 ครั้ง/ปี 

กำรควบคุมและป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออกมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ส่วน
สำธำรณสุขฯ 

๗ จัดซื้อรถฉุกเฉิน เพื่อรับส่งผู้ป่วยและบริกำร
ประชำชนรู้เกี่ยวกับกำรดูแล
ตัวเอง 

มีรถฉุกเฉินรับ-ส่งผู้ป่วยและบริกำร
ประชำชน 

640,000 
 

- - จ ำนวน  
1 คัน 

ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวกและได้รับควำม
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได้อย่ำงทันท่วงท ี

ส่วน
สำธำรณสุขฯ 

๘ โครงกำรจดัซื้อน้ ำยำเคมี
พ่นหมอกควัน 

เพื่อเพ่ิมศักยภำพในกำร
ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จ ำนวน ๑๖ หมู่บ้ำน ๑๐๐,๐๐๐ - - จ ำนวน  
1 ครั้ง/ปี 

กำรควบคุมและป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออกมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ส่วน
สำธำรณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาสังคมเกษตรที่มี คุณภาพชีวิตที่ด ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑.๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน  
๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ/ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

 2561 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

๑ โครงกำรสร้ำงหลักประกัน
รำยได้แก่ผูสู้งอำย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอำยไุด้รับกำรช่วยเหลือ
และดูแลเอำใจใส ่

จ ำนวน ๑,227  รำย ๙,649,200 
 

- - จ ำนวน 
1,227

รำย 

ผู้สูงอำยุมีปจัจัยในกำร
ด ำรงชีพภำระในรำยจ่ำย
ในครอบครัวลดลง 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

๒ โครงกำรสนับสนุนกำร
เสรมิสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคม
ให้แก่คนพิกำรหรือทุพพล
ภำพ 

เพื่อให้ผู้พิกำรได้รับกำรช่วยเหลือ
และดูแลเอำใจใส ่

จ ำนวน ๓๓๓ รำย 3,196,800 
 

- - จ ำนวน 
333 
รำย 

 

ผู้พิกำรมีปัจจัยในกำร
ด ำรงชีพ ภำระใน
ครอบครัวลดลง 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

๓ สงเครำะห์เบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส ์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับกำร
ช่วยเหลือและดูแลเอำใจใส ่

จ ำนวน 9 รำย 54,000 
 

- - จ ำนวน 
9 

   รำย 

ผู้ป่วยเอดส์มีปัจจัยใน
กำรด ำรงชีพ ภำระใน
ครอบครัวลดลง 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

4 โครงกำรอบรมพัฒนำ
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำย ุ

เพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่ำง
ผู้สูงอำย ุ

ผู้สูงอำยุในเขตต ำบลหินโคน
ได้มีกิจกรรมร่วมกัน จ ำนวน 
๖๐๐ คน 

70,000 
 

- - 6๐๐ คน ผู้สูงอำยุในเขตต ำบลหิน
โคนได้ท ำกจิกรรม
ร่วมกัน 

กอง
สวัสดิกำร

สงัคม 

5 โครงกำรจดัหำและพัฒนำ
ระบบกำรบริกำรแกค่นพิกำร 

เพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่ำง
คนพิกำร 

คนพิกำรในเขตต ำบลหิน
โคนไดม้ีกิจกรรมร่วมกัน 
จ ำนวน ๒๐๐ คน 

20,000 
 

- - ๒๐๐ คน คนพิกำรในเขตต ำบลหิน
โคนได้ท ำกจิกรรม
ร่วมกัน 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔.ความมั่นคงและธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต  
๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓.๓ แนวทางการพัฒนา  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑ โครงกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัหนำว 

เพื่อช่วยเหลือฟ้ืนฟูบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนผู้ประสบภัย
หนำว 

ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย
หนำวในเขตพื้นท่ี อบต. 

๙0,000 
 

- - จ ำนวน  
1 

ครั้ง 

ผู้ประสบภยัหนำวได้รับควำม
ช่วยเหลือบรรเทำควำม
เดือดร้อนในเบื้องต้น 

ส ำนักปลดั 

๒ จัดซื้อเครื่องรบัส่งวิทย ุ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรติดต่อประสำนงำน 

จ ำนวน 1 เครื่อง 70,000 
 

- -  1 เครื่อง ประชำชนในพ้ืนท่ีได้รับควำม
ช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที 

ส ำนักปลดั 

๓ ก่อสร้ำง ศูนย์ อปพร. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ ำนวน 1 หลัง ๔50,000 
 

- - 1 หลัง ประชำชนในต ำบลมีศูนย์ควำม
ช่วยเหลือในเบื้องต้น 

ส ำนักปลดั 

๔ โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มเติม 
อปพร.ประจ ำปี (จัดตั้ง) 

เพื่อเพิ่มบุคลำกรที่ต้องกำร
เข้ำมำปฏิบตัิหน้ำที่ให้มี
ทักษะและควำมรู ้

จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
จ ำนวน 50 คน 

150,000 
 

- - จ ำนวน 1 
ครั้ง 

ผู้เข้ำฝึกไดม้ีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย 

ส ำนักปลดั 

๕ จัดซื้อชุด (อปพร.) เพื่อให้อำสำสมคัรมีชุดใน
กำรปฏิบัตหิน้ำท่ี 

จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
จ ำนวน 50 คน 

๓๕0,000 
 

- - จ ำนวน ๘๐ 
ชุด 

บุคลำกรมีทักษะและควำมรู้
และพร้อมท่ีจะปฏิบตัิหน้ำที่
ตลอดเวลำ 

ส ำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔.ความมั่นคงและธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต  
๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓.๓ แนวทางการพัฒนา  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๖ จัดซื้อสำยฉีดน้ ำดับเพลิง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ ำนวน ๑ ชุด ๒0,000 
 

- - จ ำนวน  
1 
ชุด 

ผู้ประสบภยัได้รับควำม
ช่วยเหลือบรรเทำควำม
เดือดร้อนในเบื้องต้น 

ส ำนักปลดั 

๗ จัดซื้อหัวฉีดน้ ำดับเพลิง
แบบปืนยิงน้ ำแบบปรับ
ฝอย 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ ำนวน ๑ ชุด ๑0,000 
 

- -  1 ชุด ผู้ประสบภยัได้รับควำม
ช่วยเหลือบรรเทำควำม
เดือดร้อนในเบื้องต้น 

ส ำนักปลดั 

๘ จัดซื้อปืนฉีดน้ ำดับเพลิงตดิ
รถน้ ำดับเพลิง 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ ำนวน ๑ ชุด ๒0,000 
 

- - 1 ชุด ผู้ประสบภยัได้รับควำม
ช่วยเหลือบรรเทำควำม
เดือดร้อนในเบื้องต้น 

ส ำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐  – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔.ความมั่นคงและธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต  
๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓.๓ แนวทางการพัฒนา  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๙ อุดหนุนโครงกำร
สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำ
เสพติดและอบำยมุข 

เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้น
ของโรงเรียนไดรู้พิษภยัของยำ
เสพติด 

อุดหนุนให้แกโ่รงเรียน 
วัดโคกสะอำด 

๑,000 
 

- - 1 ครั้ง/ปี นักเรียนทุกระดับช้ันได้เข้ำใจ
ในพิษภัยและโทษของยำเสพ
ติด 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๑๐ อุดหนุนโครงกำรป้องกัน
สำรเสพตดิในสถำนศึกษำ  

เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ป้องกัน 
เฝ้ำระวังยำเสพติดทั้งใน
สถำนศึกษำ 

อุดหนุนให้แก่โรงเรียน 
วัดหัวสะพำน 
 

5,000 
 

- - 1 ครั้ง/ปี โรงเรียนเป็นสถำนท่ีปลอดยำ
เสพติด 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๑๑ อุดหนุนโครงกำรป้องกัน
สำรเสพตดิในสถำนศึกษำ 

เพื่อสร้ำงควำมตระหนักถึงภัย
ของยำเสพติดในระดับ
สถำนศึกษำและระดับสังคม 

อุดหนุนให้แก่โรงเรียน 
วัดบ้ำนตะขบฯ 

3,50๐ 
 

- - 1 ครั้ง/ปี โรงเรียนชุมชนปลอดจำก
ปัญหำยำเสพตดิ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๑๒ อุดหนุนโครงกำรป้องกัน
แก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
โรงเรียน 

จัดให้มีกิจกรรมกำรเรยีนกำร
สอน อบรม โดยประสำนงำน
ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง 

อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัด
บ้ำนหินโคน 

๒๐,๐๐๐ - - 1 ครั้ง/ปี นักเรียนโรงเรียนวดับ้ำนหิน
โคนทุกคนมีควำมรู้เรื่องภยัยำ
เสพติด 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔.ความมั่นคงและธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต  
๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
๓.๔ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑ โครงกำรผู้ประสบภัย 
น้ ำท่วม 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประชำชนในเขตต ำบลหิน
โคน 

40,000 
 

- - 1 ครั้ง/ปี มีหน่วยงำนประสำนเมื่อเกิด
อุทกภัย 

ส ำนักปลดั 

๒ โครงกำรอบรมปลูกจิตใตส้ ำนึก
เคำรพกฎลดอุบัตเิหตจุำก
กำรจรำจรในต ำบล 

เพือ่ให้ประชำกรในต ำบลมีทักษะและควำมรู้
เกี่ยวกับกฎจรำจรและป้องกันมิใหเ้กิด
อุบัติเหตุจำกกำรขับข่ีรถในชุมชน 

เจ้ำหน้ำท่ีฯลูกจ้ำงและ  
อปพร.ทุกหมู่บ้ำน จ ำนวน 
๑๖ หมู่บ้ำน 

๒0,000 
 

- - 1 ครั้ง/ปี เพื่อให้ประชำกรในต ำบลมี
จิตใต้ส ำนึกเคำรพกฎลด
อุบัติเหตุจำกกำรจรำจรใน
ต ำบล 

ส ำนักปลดั 

๓ ลดอุบัตเิหตุบนถนนช่วง
เทศกำลปีใหม ่

เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในกำรขับข่ี จ ำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนต ำบล
หินโคน 

20,00๐ 
 

- - 1 ครั้ง/ปี ไม่เกดิกำรสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส ำนักปลดั 

๔ ลดอุบัตเิหตุบนถนนช่วง
เทศกำลสงกรำนต ์

เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในกำรขับข่ี จ ำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนต ำบล
หินโคน 

๒0,๐๐0 - - 1 ครั้ง/ปี ไม่เกดิกำรสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส ำนักปลดั 

๕ โครงกำรฝึกอบรมป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 

เพื่อให้บุคลำกรและประชำกรในต ำบลมี
ทักษะและควำมรู้พร้อมท่ีจะป้องกันและเอำ
ตัวรอดได้เวลำเกิดอัคคีภัยขึ้นในชุมชน 

เจ้ำหน้ำท่ีฯลูกจ้ำงและ  
อปพร.ทุกหมู่บ้ำน  
จ ำนวน ๑๖ หมู่บ้ำน 

๗0,๐๐0 - - 1 ครั้ง/ปี ประชำกรในต ำบลมีทักษะ
และควำมรู้พร้อมท่ีจะ
ป้องกันและเอำตัวรอดได้
เวลำเกดิอัคคีภัย 

ส ำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒.การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ด ี  
๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑. โครงกำรฝึกอบรมเพื่อกำร
ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยเคมีในนำ
ข้ำวอย่ำงเหมำะสม 

เพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีให้
เหมำะสมกับควำมต้องกำร
ของพืช 

เกษตรกรต ำบลหินโคนเขำ้ร่วม
โครงกำร จ ำนวน ๔๐ คน พื้นที่
ด ำเนินกำร ๕ ไร ่

๔5,000 
 

- - จ ำนวน 
๔๐ คน 

เกษตรกรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรใส่ปุ๋ยเคมี
อย่ำงถูกต้องเหมำะสมกับ
ควำมต้องกำรของพืชและ
ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต 

กองส่งเสริม
กำรเกษตร 

๒. โครงกำรกำรคุ้มครองดูแล
และบ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมต ำบลหินโคน 

เพื่อด ำเนินกิจกรรมและดูแล
บ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมของต ำบลหินโคน 

ผู้น ำท้องถิ่นร่วมกับผู้น ำชุมชน
ตลอดจนประชำชนต ำบลหินโคน
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕๐ คน เข้ำร่วม
กิจกรรม/โครงกำร 

๒๐,000 
 

- - จ ำนวน  
๕๐ 
คน 

ส่งเสริมให้ประชำชนรู้รักษ์
และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม
และธรรมชำตไิด้อย่ำง
ยั่งยืน 

กองส่งเสริม
กำรเกษตร 

๓. โครงกำรส่งเสริมกำรปลูก
พืชปุ๋ยสดเพื่อกำรปรับปรุง
ดิน(แปลงสำธติ) 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรต ำบล
หินโคนหันมำปลูกพืชปุ๋ยสดใน
กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 

ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตระกลูถั่ว
ในที่นำหรือท่ีสวนของตัวเองอย่ำงน้อย
คนละ ๒ ไร ่

๖๐,000  
 

- - จ ำนวน  
๒ 
ไร ่

โครงสร้ำงของดินดีขึ้นดิน
มีธำตุอำหำรเพิ่มขึ้น
เกษตรกรลดต้นทุนจำก
กำรผลิตได้มำกข้ึน
เพรำะว่ำลดกำรใช้ปุ๋ยเคม ี

กองส่งเสริม
กำรเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔.ความมั่นคงและธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๔.๑ การบริหารจัดการที่ด ี  
๕. ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
๕.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑ โครงกำรจดัเวทีประชำคม
หมู่บ้ำนและกำรจดัท ำแผน
ชุมชน  

เพื่อให้ประชำชนเสนอปัญหำ
ควำมต้องกำรเพื่อน ำไปพัฒนำ
ภำยในหมู่บ้ำน 

จัดประชำคมหมู่บ้ำน  
จ ำนวน ๑๖ หมู่บ้ำน  

32,000 
 

- - 16 
หมู่บ้ำน 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น 

ส ำนักปลดั 

๒ โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
และประสิทธิภำพบุคลำกร
ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหินโคน 

เพื่อให้บุคลำกรของ อบต.หิน
โคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรท ำงำนเพิ่มมำกขึ้น 

ฝึกอบรมสัมมนำ คณะผู้บริหำร 
พนักงำน ลูกจ้ำง สมำชิก และผู้น ำ
หมู่บ้ำน ฯลฯ 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- - จ ำนวน 
๑

โครงกำร 

บุคลำกรท้องถิ่น ได้พัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรท ำงำน 

ส ำนักปลดั 

๓ โครงกำรปรับปรุงระบบ
แผนที่ภำษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 
 

เพื่อเป็นข้อมูลในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจดัเก็บรำยได ้

จัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินใหค้รอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด
ใน อบต.หินโคน 

10๐,000 
 

- - 1  
ครั้ง/ปี 

เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
และเพิ่มรำยได้ของ อบต. 

กองช่ำง 
กองคลัง 

4 โครงกำรออกหน่วย
ให้บริกำรเคลื่อนที่รับช ำระ
ภำษีนอกสถำนท่ี 

เพื่อให้ประชำชนไดร้ับกำร
บริกำรช ำระภำษไีด้อย่ำงสะดวก
ยิ่งข้ึน 

จ ำนวน 16 หมู่บ้ำน 10,000 
 

- - 16 
หมู่บ้ำน 

ประชำชนไดร้ับบริกำร
จัดเก็บภำษไีด้อย่ำง
รวดเร็ว 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔.ความมั่นคงและธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๔.๑ การบริหารจัดการที่ด ี  
๕. ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
๕.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

5 โครงกำรจดัหำป้ำยเพื่อ
แสดงสถำนท่ีส ำคัญของ 
อบต. 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกบริกำร
ประชำชนท่ีสัญจรไปมำ 

จัดหำป้ำยเพื่อบอกสถำนท่ีเขต อบต.
สถำนท่ีเขต อบต.สถำนท่ีส ำคญัๆ
ของ อบต. จ ำนวน 5 จุด ส ำคัญๆ 

50,000 
 

- - จ ำนวน  
5 จุด 

ประชำชนท่ัวไปที่สัญจร
สำมำรถรู้สถำนท่ีส ำคญัๆ
ของ อบต. 

ส ำนักปลดั 

๖ โครงกำรส ำรวจทรัพย์สิน
ที่ดินสิ่งปลูกสร้ำง 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดเก็บ
ภำษีบ ำรุงท้องที่  ภำษีป้ำย ภำษี
โรงเรือนและที่ดิน 

จ ำนวน 16 หมู่บ้ำน 1๐0,000 
 

- - จ ำนวน  
๑6 

หมู่บ้ำน 

ประชำชนไดร้ับบริกำร
จัดเก็บภำษไีด้อย่ำง
รวดเร็ว 

 กองคลัง 

7 โครงกำรจดัตั้งแผนปฏิบัติ
กำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

เพื่อให้หน่วยงำนมีแบบประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน 

ประชำชน เจ้ำหน้ำท่ี ประชำชนท่ี
อำศัยอยู่ในต ำบลหินโคน 
 

๒0,000 - - 1 ครั้ง/ปี เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถไดร้ับ
กำรตรวจสอบจำก
ประชำชนได้อย่ำงโปร่งใส 

ส ำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔.ความมั่นคงและธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๔.๑ การบริหารจัดการที่ด ี  
๕. ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
๕.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

8 โครงกำรจดักิจกรรม
พัฒนำและปรับปรุง
สถำนท่ีท ำงำน (๕ ส) 

เพื่อให้ประชำชนไดร้ับบริกำรที่
สะดวก รวดเร็ว มปีระสิทธิภำพ
เป็นมำตรฐำนเดยีวกันส่งผลให้
ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมพึง
พอใจในงำนบริกำรของ อบต.หิน
โคน  

พนักงำนส่วนต ำบลลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหินโคน  รวม ๓๐ คน 
พื้นที่ด ำเนินกำรในท่ีท ำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหินโคน 

๒,000 
 

- - จ ำนวน  
๓๐ คน 

ประชำชนผู้รับบริกำรมี
ควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหินโคน 

ส ำนักปลดั 

9 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตยและกำร
เลือกตั้ง 

เพื่อให้ประชำชนแลกเปลี่ยนองค์
ควำมรู้ กำรรับฟัง รับทรำบปญัหำ
และควำมต้องกำรของ อปท.เพื่อ
น ำไปสู่กำรบริหำรจดักำรที่ดีและ
ท ำให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กระบวนกำรจดักำรเลือกตั้งให้เกดิ
ประสิทธิภำพมำกที่สดุ 

คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำ 
อบต.ปลัด อบต.รองปลัด อบต. หน.
ส ำนักปลดั อบต.เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตัิงำน 
จ ำนวน ๔๐ คน และประชำชนใน
เขตพื้นท่ีต ำบลหินโคน จ ำนวน ๑๐๐ 
คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๑๔๐  คน 

๖๖,๐๐0 
 

- - จ ำนวน 
๑4๐ 
หลัง 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน ำองค์ควำมรู้
ใหม่ไปบูรณำกำรกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 

ส ำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔.ความมั่นคงและธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๔.๑ การบริหารจัดการที่ด ี  
๕. ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
๕.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑ จัดซื้อโตะ๊ท ำงำน
พร้อมเก้ำอี ้

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภำพ รองรับภำรกิจที่
มำกขึ้น 

จ ำนวน ๑ ชุด ๕,๐๐๐ - - จ ำนวน  
๑ ชุด 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

ส ำนักปลดั 

๒ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภำพ รองรับภำรกิจที่
มำกขึ้น 

จ ำนวน ๑ เครื่อง ๒๙,000 
 

- - จ ำนวน  
๑ เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

ส ำนักปลดั 

๓ จัดซื้อโตะ๊พับโฟ
เมก้ำ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภำพ รองรับภำรกิจที่
มำกขึ้น 

จ ำนวน ๑๐ ตัว ๑๐๐,๐๐๐ - - จ ำนวน  
๑ ตัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

ส ำนักปลดั 

๔ จัดซื้อสว่ำนไฟฟ้ำ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภำพ รองรับภำรกิจที่
มำกขึ้น 

จ ำนวน ๑ ตัว ๕,๐๐๐ - - จ ำนวน  
๑ ตัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

ส ำนักปลดั 

๕ จัดซื้อเครื่องเจีย/
แบบมือถือ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภำพ รองรับภำรกิจที่
มำกขึ้น 

จ ำนวน ๑ ตัว ๕,๕๐๐ - - จ ำนวน  
๑ ตัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

ส ำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔.ความมั่นคงและธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๔.๑ การบริหารจัดการที่ด ี  
๕. ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
๕.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๖ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภำพ รองรับภำรกิจที่
มำกขึ้น 

จ ำนวน ๑ เครื่อง ๕,๐๐๐ - - จ ำนวน  
๒ เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

ส ำนักปลดั 

๗ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภำพ รองรับภำรกิจที่
มำกขึ้น 

จ ำนวน ๑ เครื่อง ๒๙,000 
 

- - จ ำนวน  
๑ เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

กองช่ำง 

๘ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภำพ รองรับภำรกิจที่
มำกขึ้น 

จ ำนวน ๑ เครื่อง ๕,๐๐๐ - - จ ำนวน  
๑ เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

กองช่ำง 

๙ จัดซื้อบันไดอลูมเินียม เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภำพ รองรับภำรกิจที่
มำกขึ้น 

จ ำนวน ๑ ตัว ๕,๐๐๐ - - จ ำนวน  
๑ ตัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

ส ำนักปลดั 

10 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภำพ รองรับภำรกิจที่
มำกขึ้น 

จ ำนวน ๑ เครื่อง ๒๙,000 
 

- - จ ำนวน  
๑ เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

กองสวัสดิกำร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐–256๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔.ความมั่นคงและธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๔.๑ การบริหารจัดการที่ด ี  
๕. ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
๕.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

11 จัดซื้อเครื่องถ่ำย
เอกสำร 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภำพ รองรับภำรกิจที่
มำกขึ้น 

จ ำนวน ๑ เครื่อง 100,๐๐๐ - - จ ำนวน  
1 เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

ส ำนักปลดั 

12 จัดซื้อโตะ๊ท ำงำน 
พร้อมเก้ำอี ้
 

เพื่อมีโต๊ะนั่งส ำหรับนั่งท ำงำน 
ของบุคลำกรของกอง
สวัสดิกำร 

โต๊ะนั่งท ำงำนขนำด ๖๐
x120x75 ซ.ม.พร้อมเก้ำอี้ 
จ ำนวน ๑ ชุด  

4,000 
 

- - จ ำนวน  
1 ชุด 

เพื่อให้บุคลำกรมีที่นั่ง 
ส ำหรับนั่งท ำงำน 

กองกำรศึกษำฯ 

13 จัดซื้อดอกล ำโพง เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภำพ รองรับภำรกิจ 
ที่มำกข้ึน 

จ ำนวน ๑๐ ตัว 10,000 - - จ ำนวน  
๑0 ตัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภำพ 

ส ำนักปลดั 

14 จัดซื้อไมค 
พร้อมตัวควบคุม 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภำพ รองรับภำรกิจ 
ที่มำกข้ึน 

จ ำนวน ๑3 ตัว 10๐,000 - - จ ำนวน  
๑3 ตัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภำพ 

ส ำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒.การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๓ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
6.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑ จัดซื้อกำรเรียนกำรสอน
วัสดุกำรศึกษำและเครื่อง
พัฒนำกำรเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมีสื่อกำรเรียนกำร
สอนที่มีประสิทธิภำพ 

จัดหำให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
จ ำนวน ๓ ศูนย ์

๒๐0,000 
 

- 
 

- จ ำนวน  
๓ แห่ง 

เด็กมีเสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เพียงพอท ำให้
กำรเรยีนกำรสอนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๒ ก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนหนอง
ตำอยู ่

เพื่อรองรับเด็กที่เข้ำเรียนที่
เพิ่มมำกข้ึน 

ก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมู่ที่ 
๑๐ บ้ำนหนองตำอยู ่

๒,๔๐0,000 
 

- - จ ำนวน  
1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในพื้นทีม่ีมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยเหมำะสมในกำรเรียน 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๓ ต่อเติมหลังคำเหล็กศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั
สว่ำงนที 

เพื่อต่อเติมหลังคำเหล็กของ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด
สว่ำงนที 

ต่อเติมหลังคำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่ำง
นที(ตำมแบบแปลนของ อบต.) 

๔๕,000 
 

- - ๑ ศูนย ์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่ำงนทีมีพื้นท่ี
ส ำหรับใช้สอยเพิ่มมำกข้ึน 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๔ วันเด็กแห่งชำติ  เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชำต ิ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ 
และโรงเรียนในเขตอบต.หินโคน 

๓๕,000 
 

- - ๓ 
ศูนย์ ๔ 
โรงเรียน 

เด็กนักเรยีนมีที่เล่ำเรียนท่ีสะดวกสบำยมำก
ขึ้น 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒.การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๓ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
6.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๕ อุดหนุนกำรจัดกจิกรรม 
ลูกเสือ-เนตรนำร,ี 
จ ำนวน ๒ โรงเรียน 

เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมเกิด
ควำมสำมัคคี มีวินัย 
มีควำมอดทนและกำรอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น  

อุดหนุนให้โรงเรียน 
วัดบ้ำนหินโคน 
วัดบ้ำนตะขบฯ 

๔0,000 
 

- - จ ำนวน  
๒ 

โรงเรียน 

เพื่อให้เด็กเกิดควำม
สำมัคคมีีวินัยแก่ตนเอง
และสังคม 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๖ อุดหนุนโครงกำรกำรเข้ำ
ค่ำยพักแรมของลูกเสือ-
เนตรนำร ี

เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมเกิด
ควำมสำมัคคี มีวินัย มีควำม
อดทนและกำรอยู่ร่วมกัน 

อุดหนุนให้โรงเรียน 
วัดหัวสะพำน,วัดโคกสะอำด 

๒๐,000 
 

- - จ ำนวน  
๒ 

โรงเรียน 

เด็กและเยำวชนได้ท ำ
กิจกรรมร่วมกัน  

กอง
กำรศึกษำฯ 

๗ อุดหนุนโครงกำรเดิน
ทำงไกลลูกเสือส ำรอง 

เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมเกิด
ควำมสำมัคคีมีวินัยมีควำม
อดทนและกำรอยู่ร่วมกัน 

อุดหนุนให้โรงเรียนวัดบ้ำนโคก
สะอำด 

๔,000 
 

- - จ ำนวน  
๒ 

โรงเรียน 

เพื่อให้เด็กเกิดควำม
สำมัคคมีีวินัยแก่ตนเอง
และสังคม 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๘ โครงกำรปรับสภำพภูมิ
ทัศน์ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดสว่ำงนที 

เพื่อให้ศูนย์เด็กพัฒนำเล็กใน
พื้นที่มีสภำพภมูิทัศน์ท่ีสวยงำม 

ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วดัสว่ำงนที 

๕๐,๐๐๐ - - จ ำนวน ๑ 
ศูนย์ 

ศูนย์อบรมเด็กมสีภำพ
บรรยำกำศ กำรเรียนท่ีดีมี
สภำพแวดล้อมท่ีด ี

กอง
กำรศึกษำฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒.การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๓ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
6.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๙ ก่อสร้ำงลำนคอนกรีต
อเนกประสงค์หน้ำศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั
สว่ำงนที 

เพื่อใหศู้นย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดสว่ำงนทีมีพื้นท่ีใช้
สอยในกำรจัดกจิกรรม 

ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว ๑๗ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร ปรมิำณคอนกรีตไม่นอ้ยกว่ำ 
๖๘ ตร.ม (ขนำดและตำมแบบแปลนของ 
อบต.) 

3๐,000 
 

- 
 

- จ ำนวน  
๑ ศูนย ์

เด็กมีพื้นที่ใช้สอยในกำร
ท ำกิจกรรมกลำงแจ้ง 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๑๐ จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ 
จ ำนวน ๒ เครื่อง  

เพื่อใหน้ักเรียนในศูนย์มี
สภำพแวดล้อมเหมำะสมใน
กำรเลำ่เรยีน 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน ๒ ศูนย์ ๔๖,000 
 

- - จ ำนวน  
๒ ศูนย ์

เด็กได้มีบรรยกำศน่ำเรียน
น่ำศึกษำ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๑๑ ก่อสร้ำงถนนหินคลุก
ทำงเข้ำศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดสว่ำงนที 

เพื่อให้กำรคมนำคมสะดวก
เพิ่มมำกข้ึน 

กว้ำงประมำณ ๓.๕ เมตร ยำวประมำณ 
๕๐ เมตร ปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 
๑๘ ลบ.ม(ขนำดและตำมแบบแปลนของ 
อบต.) 

๑๐,000 
 

- - ๑ ครั้ง/ปี เด็กนักเรยีนมีกำรเดินทำง
ที่สะดวกและรวดเร็วมำก
ขึ้น 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๑๒ จัดซื้อปริ้นเตอร ์ เพื่อให้มเีครื่องมือเครื่องใช้ที่
มีประสิทธิภำพรองรับ
ภำรกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ ำนวน ๓ เครื่อง ๑๔,๑00 
 

- - จ ำนวน  
๓ ศูนย์

เด็ก 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง
รวดเร็ว 

กอง
กำรศึกษำฯ 



115 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒.การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๓ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
6.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑๓ จัดซื้อโน้ตบุค้ เพือ่ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อรองรับภำรกิจท่ี
มำกขึ้น 

จ ำนวน ๒ เครื่อง ๔๖,000 
 

- 
 

- จ ำนวน  
๒ เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๑๔ จัดซื้อตู้บำนเลื่อนกระจก  
๔ ฟุต 

เพื่อให้มีตู้ไว้จดัเก็บเอกสำร ตู้บำนกระจก ๔ ฟุต จ ำนวน ๔ ตู ้ ๑๕,000 
 

- - จ ำนวน  
๓ ศูนย ์

มีตู้ไวส้ ำหรบัจัดเก็บเอกสำร กอง
กำรศึกษำฯ 

๑๕ จัดซื้อโตะ๊ท ำงำน 
พร้อมเก้ำอี ้
 

เพื่อมีโต๊ะนั่งส ำหรับนั่งท ำงำน 
ของบุคลำกรกองกำรศึกษำ 

โต๊ะนั่งท ำงำนขนำด ๖๐x120x75 
ซ.ม.พร้อมเก้ำอี้ จ ำนวน ๔ ชุด โตะ๊
ท ำงำนขนำด ๘๐x๑๕๐x๗๕ ซ.ม.
จ ำนวน ๒ ชุด พร้อมเก้ำอี ้

๒๔,๙00 
 

- - จ ำนวน  
๒ ชุด 

เพื่อให้บุคลำกรมีที่นั่งส ำหรับ
นั่งท ำงำนม ี

กอง
กำรศึกษำฯ 

๑๖ จัดซื้อพัดลมติดผนัง เพื่อให้เด็กนักเรยีนในศูนย์มี
สภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสมในกำร
เล่ำเรียน 

 พัดลมขนำด ๑๖ นิ้ว  
จ ำนวน ๑๐ ตัว 

5๐,000 
 

- - จ ำนวน  
1๖ ตัว 

เด็กได้มีบรรยำกำศท่ีน่ำเรียน
น่ำศึกษำ 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒.การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๒.๓ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
6.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สุขภาพเด็กนักเรียน 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนอำหำรเสริม (นม) เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมครบทุก
คนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ๓ ศูนย ์
และโรงเรียนในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหินโคน 

๑,๑๓๘,๖๖๕ 
 

- - จ ำนวน 4 
โรงเรียน 
๓ ศูนย์

พัฒนำเด็ก
เล็ก 

เด็กในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กทุกคนไดด้ื่ม
นมตำมเกณฑ์และมี
สุขภำพท่ีแข็งแรง 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๒ สนับสนุนอำหำรกลำงวัน เพื่อให้เด็กได้มีอำหำร
กลำงวันรับประทำนตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ๓ ศูนย ์
และโรงเรียนในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหินโคน 

๒,๔๓๒,๐๐๐ 
 

- - จ ำนวน 4 
โรงเรียน 
๓ ศูนย์

พัฒนำเด็ก
เล็ก 

เด็กในโรงเรียนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กทุกคนได้ทำน
อำหำรตำมเกณฑ ์

กอง
กำรศึกษำฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔.ความมั่นคงและธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๔.๑ การบรหิารจัดการที่ด ี  
6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
6.๓ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงกำรจัดงำน
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
เมืองบุรีรัมย ์
(งำนสถำปนำเมืองแปะ) 

เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกของคน
บุรีรัมย์ให้เกิดควำม
จงรักภักดีในสถำบันมีควำม
รักชำติรักแผ่นดิน 

อุดหนุนส ำนักงำน 
จังหวัดบุรีรมัย ์

5,000 - - 1 ครั้ง/ปี คนบุรีรัมย์มีจติส ำนึก  
รักชำติ จงรักภักด ี

กอง
กำรศึกษำฯ 

๒ ประเพณีแห่เทียน
เข้ำพรรษำประจ ำปี ๒๕๖๐ 

เพื่ออนุรักษ์สืบทอด
ประเพณีวันเข้ำพรรษำ 

จ ำนวน 16 ชุมชน ๗๐,๐๐๐ 
 

- - 1 ครั้ง/ปี ประชำชนในเขตต ำบลหิน
โคนไดม้ีกำรร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๓ โครงกำรประเพณีวัน
สงกรำนต ์

เพื่ออนุรักษ์สืบทอด
ประเพณีวันสงกรำนต ์

จ ำนวน 16 ชุมชน ๑๐,๐๐๐ 
 

- - 1 ครั้ง/ปี ประชำชนในเขตต ำบลหิน
โคนไดม้ีกำรอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2๕๖๐  – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๓.๒ พัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  
๗. ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านท่องเที่ยว นันทนาการและการกีฬา 
๗.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

๑. ประชำสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเป็นทีรู่้จัก
แพร่หลำยในหมู ่
นักท่องเที่ยว 

ประชำสมัพันธ์ทำงสื่อและสิ่ง
สิ่งพิมพ์และเว็บไซต ์

๕๐,๐๐๐ 
 

- - 1 ครั้ง/ปี แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเป็นทีรู่้จัก
แพร่หลำยในหมู่
นักท่องเที่ยว 

ส ำนักปลดั 

๒. พัฒนำทำงเข้ำแหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยว 

ก่อสร้ำงถนน คสล.ตำมแบบ 
อบต.หินโคน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - 
 

1 ครั้ง/ปี นักท่องเที่ยวและ
ประชำชนท่ัวไปได้รับ
ควำมสะดวกสบำย 

ส่วนโยธำ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑.การพัฒนาสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑.๓ ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน  
๗. ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านท่องเที่ยว นันทนาการและการกีฬา 
๗.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ด้านนันทนาการ และการกีฬา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๑ แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 
“หินโคนคัพ”ประจ ำปี ๖๐ 
 

เพื่อให้ประชำชนท่ัวไปได้ร่วม
กิจกรรมงำนกีฬำ มคีวำมสำมัคคี 
ห่ำงไกลยำเสพติดและพัฒนำ
ศักยภำพในกิจกรรมด้ำนกีฬำ 

จัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ
เยำวชน ประชำชนท่ัวไป ผู้น ำ
ชุมชน ในเขต หินโคน 

200,000 
 

- - 16 
หมู่บ้ำน 

ประชำชน เยำวชนท่ัวไป ได้
ร่วมกิจกรรมงำนกีฬำ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๒ โครงกำรจดัส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันในระดับตำ่งๆ 

เพื่อให้ประชำชนท่ัวไปได้ร่วม
กิจกรรมงำนกีฬำ มคีวำมสำมัคคี 
ห่ำงไกลยำเสพติด 

จัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ
เยำวชน ประชำชนท่ัวไป ผู้น ำ
ชุมชน ในเขต หินโคน 

3,000 
 

- - 1 ครั้ง/ปี ประชำชน เยำวชนท่ัวไป 
ได้ร่วมกิจกรรมงำนกีฬำ 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑.การพัฒนาสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑.๓ ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน  
๗. ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านท่องเที่ยว นันทนาการและการกีฬา 
๗.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ด้านนันทนาการ และการกีฬา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

๓ โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำมี
สุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรงรัก
กำรออกก ำลังกำย 

ครอบคลมุ ๓ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ๕,๐๐๐ 
 

- - จ ำนวน 
1 

ครั้ง 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำมี
สุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง 
รักกำรออกก ำลังกำย 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๔ ก่อสร้ำงลำนกีฬำ และ
สถำนท่ีออกก ำลังกำย  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้เยำวชนและประชำชน
เล่นกีฬำฟุตบอลอย่ำงต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

กว้ำง 15 ม.ยำว 20 ม. หนำ 0.10 
ม. พิกัดโครงกำรเริม่ต้นท่ี 263215 
N 1665435 E 

96,๐๐๐ 
 

- - 1 ครั้ง/ปี ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯทุกคน
มีควำมตื่นตัวและเห็น
คุณค่ำของกำรออกก ำลัง
กำย 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๕ ก่อสร้ำงลำนกีฬำ พร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ ๗,๑๒ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยพร้อมอุปกรณ ์

กว้ำง 1๐ ม.ยำว 20 ม. หนำ 0.10 
ม. พิกัดโครงกำรเริม่ต้นท่ี 26250 N 
1662557 E 

130,000 - - จ ำนวน 
1 

ครั้ง 

ประชำชนมีสถำนท่ีออก
ก ำลังกำยพร้อมอุปกรณ ์

กองช่ำง 

๖ จัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำย 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชำชนไดม้ีเครื่อง
ออกก ำลังกำย 

ขนำดตำมแบบแปลนของ อบต.  
หินโคน 

1๐0,000 - - จ ำนวน 
1 

ครั้ง 

ประชำชนไดม้ีเครื่องออก
ก ำลังกำย 

กองช่ำง 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ปี 25๖๐ ปี ๒5๖๑ ปี 256๒ รวม 

๑. ก่อสร้ำงถนน คสล.จำกถนนสำยบ้ำนคลองประดู่
หมู่ท่ี 15 หินโคนถึงถนนสำย 
ต ำบลโคกล่ำม 

1,050,000 
อบจ. 

- - ๑,050,000 กองช่าง 

๒. ก่อสร้ำงถนนลำดยำง จำกถนนสำยบ้ำนโคก
สะอำดต ำบลหินโคน ถึงบ้ำนโนนรัง ต ำบลตลำด
ไทรอ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ 

1,000,000 
อบจ. 

- - 1,000,000 กองช่าง 

๓. ก่อสร้ำงถนนลำดยำง จำกถนนสำย 
ชุมพวง-ถนนล ำปลำยมำศต ำบลหนองคู 
ถึงหน้ำ อบต.หินโคน 

5,300,000 
อบจ. 

- - 5,300,000 กองช่าง 

๔. ก่อสร้ำงถนนลำดยำง สำยชุมพวง-ล ำปลำยมำศ
ถึงบ้ำนโนนงิ้ว ต ำบลหินโคน อ ำเภอล ำปลำยมำศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

๘,๐00,000 
อบจ. 

- - ๘,๐00,000 กองช่าง 

                รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔ โครงการ 9,050,000 
 

- - 15,350,000  
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ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐-256๒)  

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 25๖๐ ปี 256๑ ปี 256๒ รวม 3 ปี 

จ านวน   
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
1. ก่อสร้ำงและปรับปรุง  บ ำรุงรักษำถนน 
สะพำน ทำงเท้ำ ร่องระบำยน้ ำ และท่อระบำยน้ ำ 
2  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ำรุงรักษำ  ระบบไฟฟ้ำ
สำธำรณะขยำยเขตไฟฟ้ำ 
3  กำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง พัฒนำ และขยำยเขต
กำรบริกำรประปำ 
4  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ จัดหำ แหล่งน้ ำเพ่ือ
กำรอุปโภคบริโภค 

 
๒๐7 

 
16 

 
9 
 
 

22 

 
189,894,766 

 
360,000 

 
2,480,000 

 
 

22,927,400 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
207 

 
16 

 
9 
 
 

22 

 
189,894,766 

 
360,000 

 
2,480,000 

 
 

22,927,400 

รวม 254 215,662,166 0 0 0 0 254 215,662,166 
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ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐-256๒)  
 

 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 25๖๐ ปี 256๑ ปี 256๒ รวม 3 ปี 

จ านวน   
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกำรลดรำยจ่ำย 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกำรเพิ่มรำยได้ 
3.  ส่งเสริมกิจกรรมกำรออม 
4.  ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมกำรบริหำรจัดกำร
ชุมชนที่ดี 

 
๓ 
1 
1 
1 

 
273,000 
20,000 
30,000 
25,000 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
3 
1 
1 
1 

 
80,000 
20,000 
30,000 
25,000 

 

รวม 6 348,000 0 0 0 0 6 348,000 
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ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐-256๒)  

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2560 ปี 25๖1 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน   
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1  ส่งเสริม  พัฒนำ  สนับสนนุโครงกำรด้ำน
สำธำรณสุข 
2  ส่งเสริม  สนบัสนนุสวสัดิกำร  เด็ก ผู้สูงอำยุ ผู้
พิกำร/ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกำส 
3  กำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย และกำรป้องกัน
แก้ไขปัญหำยำเสพตดิ 
4  ส่งเสริม สนบัสนนุกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

 
8 
 

5 
 

12 
 

5 

 
1,491,000 

 
12,900,000 

 
1,189,500 

 
170,000 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
8 
 

5 
 

12 
 

5 

 
1,491,000 

 
12,900,000 

 
1,189,500 

 
170,000 

รวม 30 15,750,500 0 0 0 0 30 15,750,500 
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ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

ยุทธศาสตร์ 
 

ปี 25๖๐ ปี 256๑ ปี 2562 รวม 3 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 
1. ส่งเสริม  พัฒนำ  สนบัสนุน กิจกรรมกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. กำรควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม 

 
 

3 
 
- 

 

 
 

125,000 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

3 
 
- 

 
 

125,000 
 
- 

รวม 3 125,000 
 

0 0 0 0 3 125,000 
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ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

ปี 2560 ปี  25๖1 ปี  2562 รวม 3 ปี 
จ านวน   
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

.จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
ตามหลักธรรมาภิบาล 
1. ส่งเสริม  สนับสนนุ ระบบกำรบริหำรกิจ 
กำรบ้ำนเมืองที่ด ี
2. ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและองค์กรให้มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ 
 
 
 
 

 
 

9 
 

1๔ 

 
 

612,000 
 

1,043,000 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

9 
 

14 

 
 

612,000 
 

1,043,000 

รวม 23 1,655,000 0 0 0 0 23 1,655,000 
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ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ปี 25๖๐ ปี 256๑ ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน   
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
1.   ส่งเสริมสนับสนนุกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ 
2.  ส่งเสริมสุขภำพเด็กนักเรียน 
3.  ส่งเสริมสนับสนนุ  กิจกรรมด้ำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 
 

 
 

12 
2 
3 

 
 

2,894,100 
3,570,664 

85,000 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

12 
2 
3 

 
 

2,894,100 
3,570,664 

85,000 

รวม 17 6,549,764 0 0 0 0 
 

17 6,549,764 
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ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ปี 25๖๐ ปี 256๑ ปี 2562 รวม 3 ปี 
จ านวน   
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว นันทนาการและ
การกีฬา 
1. ส่งเสริม  พัฒนำ สนบัสนุน กิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริม  พัฒนำ สนบัสนุน  ด้ำนนันทนำกำร  
และกำรกีฬำ 
 
 

 
 

2 
6 

 
 

50,000 
534,000 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

2 
6 

 
 

50,000 
534,000 

 

รวม 8 584,000 0 0 0 0 8 584,000 

รวมทั้งสิ้น 341 240,674,430 0 0 0 0 341 240,674,430 
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