
 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 

แกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/๒๕๖4 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา 

        

          
         วิสัยทัศน (Vision) 

“โครงสรางพ้ืนฐานดีมีมาตรฐาน พัฒนาระบบบริหารและบริการประชาชน 

คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สงเสริมกลุมอาชีพและเพ่ิมพูนรายไดประชาชน” 

 

จัดทําโดย 

-คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.หนองคาย 

-คณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองคาย 

          งานนโยบายและแผน 



 

หลักการและเหตุผล 
ในการแกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเตมิแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ครั้งท่ี 5/๒๕๖4 

 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กาํหนดใหทองถิ่นดาํเนินการจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อเปนแนว
ทางการพัฒนาของทองถิ่น โดยแผนพัฒนาดังกลาวสามารถแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไดตามความจําเปนและความ
เหมาะสม โดยใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีความจําเปนที่ตองแกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ครั้งท่ี 5/2564 ตามนโยบายการพฒันา เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและตองการของประชาชน 
ใหสามารถแกไขปญหาทันตอสถานการณในปจจุบัน  เพื่อใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ.๒๕๖4/
๖๕  โดยคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย และประชาคมระดับตําบล ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
รางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/๒๕๖4 แลว ในคราวประชมุเมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ ๒๕๖4 และสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีมติเห็นชอบรางแผนดังกลาวดวยแลวในคราว
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4 วันท่ี 24  กุมภาพันธ ๒๕๖4 
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-สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไข เปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.01) 
-บัญชีแกไข เปลี่ยนแปลง (ผ.02) 
-สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (แบบ ผ.01) 
-บัญชี/รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม (ผ.02) 
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สรุปบญัชแีผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 5/2564         (แบบ ผ.01) 
           องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป 2565 รวม 5 ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1. แผนงานเคหะและชุมชน 

       
 

19 

 
 

4,550,300 

 
 

31 

 
 

19,595,500 

 
 

50 

 
 

24,145,800 
รวม       19 4,550,300 31 19,595,500 50                            24,145,800 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจ 
1. แผนงานการเกษตร 

            

รวม             

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานคุณภาพชีวติ 
1. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2. แผนงานการศกึษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4. แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

       
 
 
 

1 

 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

100,000 

รวมทุกยุทธศาสตรหนาน้ี/
ยอดยกไป 

      20 4,600,300 32 19,645,500 52                           24,245,800 

 
 
 
 
           -3- 
 
 
 
 



สรุปบญัชแีผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563         (แบบ ผ.01) 
          องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป  2565 รวม  5  ป 
 จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานคุณภาพชีวติ(ตอ) 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห 
6. แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

            

รวม             

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสิ่งแวดลอม 
1. แผนงานการเกษตร 
2. แผนงานสาธารณสุข 

            

รวม             
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
1. แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
2. แผนงานงบกลาง 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

70,000 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

70,000 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

140,000 
รวม       1 70,000 1 70,000 2 140,000 

รวมทุกยุทธศาสตรหนาน้ี       1 70,000 1 70,000 2 140,000 

รวมทุกยุทธศาสตรยอดยกมา       20 4,600,300 32 19,645,500 52 24,245,800 

รวมทุกยุทธศาสตรทั้งส้ิน       21 4,670,300 33 19,715,500 54 24,385,800 
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บัญชีแกไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
องคการบริการสวนตาํบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งที่ 5/2564 
 

หนา ลําดับ ชื่อโครงการ/เปาหมาย/รายละเอียด  
(เดิม) 

ชื่อโครงการ/เปาหมาย/รายละเอียด 
(ใหม) 

เหตุผลที่แกไขเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร แผนงาน 

35 145 ปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาว
เพ่ือใหประชาชนในพื้นท่ีไดรบัขาวสาร
ที่ชัดเจนและท่ัวถึง หอหระจายขาว 
จํานวน 14 แหง งบประมาณ 
50,000 บาท 

ปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาว/ 
เพื่อจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ 
อุปกรณตางๆ หรือสนับสนุน/อุดหนุน
หมูบานในการปรับปรุงหรือซอมแซมหอ
กระจายขาวใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จาํนวน 14 หมูบาน/แหง
งบประมาณ 50,000 บาท 

1.เพื่อจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2564/65 

การพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน 

เคหะและ
ชุมชน 

72 5 จัดทํา/ปรับปรงแผนท่ีภาษีและการ
จัดเก็บรายได  เพื่อเพิ่มประสเทธิภาพ
การบริหารงานและการจัดเก็บรายได 
จัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและการ
จัดเก็บรายได 1 ครั้ง  งบประมาณ 
50,000 บาท 

พัฒนาและปรับปรงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เพื่อเพิ่มประสเทธิภาพ
การบริหารงานและการจัดเก็บรายได 
และปรบัปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  งบประมาณ 50,000 บาท 

1.เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบ 
กฎหมายที่กําหนด 
2.เพื่อจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2564/65 

-พัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน  
-การบรหิารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

-เสรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 
เคหะและ
ชุมชน 

 
 
 

  
 
 
 

    

 
 
 
 

      

 
      -5- 

 



 
บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แกไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564    (ผ.02)  

องคการบริการสวนตาํบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั

ที ่
โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

1 ปรับปรุง ซอมแซม 
หอกระจายขาว 

เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
จัดซือ้วัสด ุครุภัฑ
สนับสนุน/อดุหนุน
หมูบานในการปรับปรุง
หรือซอมแซมหอ
กระจายขาวใหใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  

หอกระจายขาวหมูบานใน
พ้ืนที่ จํานวน 14 หมูบาน/
หอ/แหง 

   31,000 50,000 -รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

-ประชาชนไดรับฟง
ขาวสารของทาง
ราชการไดอยางขัด
เจนและท่ัวถึง 

กองชาง 
 

2 พัฒนาและปรับปรง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  

เพ่ือเพ่ิมประสเทธิภาพ
การบริหารงานและการ
จัดเก็บรายได 
และปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน   

พัฒนาและปรับปรงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิเพ่ือ
เพิ่มประสเทธิภาพการ
บริหารงานและการจัดเก็บ
รายไดและปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  

   50,000 50,000 -รอยละของการ
จัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้น 
-รอยละของคะแนน
การประเมิน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของ
องคกรเพ่ิมขึ้น 

  

 รวมหนานี้/ยกไป           
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บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2564    (ผ.02)  

องคการบริการสวนตาํบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั

ที ่
โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

1 วางทอระบายน้ํา คสล. 
บานสําโรง ม.1 

1 เพ่ือนํานํ้าเขาสระนํ้าที่
ผลิตนํ้าประปาหมูบาน
ในชวงฤดูฝน 
2 เพ่ือปองกันภัยแลง 

วางทอ คสล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 80 ซม.  
ยาว 158 ทอน จากคลอง
ชลประทานถึงหนองอีโซ 

   309,600  1 รอยละของ
ปริมาณนํ้าเพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1 ประชาชนมีน้ําผลิต
ประปาเพียงพอตลอดป 
2.แกปญหาภัยแลงได 

กองชาง 
 

2 กอสรางถนน คสล.   
บานสําโรง ม.1 

1 เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 
2 เพ่ือลดปญหาฝุนละออง 

รอบหมูบาน กวาง 4. ม.  
ยาว 334 ม. หนา 0.15 ม. 

    704,300 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มข้ึน  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
2.ปญหาฝุนละอองลดลง 

กองชาง 
 

3 กอสรางถนน คสล.   
บานโนนยูง ม.13 

1 เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 
2 เพ่ือลดปญหาฝุนละออง 

1 จากหมูบานดานทิศ
ตะวันออกไปบานหนองคาย 
กวาง 5. ม. ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม. 
2 รอบหมูบานดานทิศ
เหนือ กวาง 5. ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 

    1,089,700 
 
 

816,900 

1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มข้ึน  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
2.ปญหาฝุนละอองลดลง 

กองชาง 
 

4 ซอมแซมถนน คสล.   
บานโคกสวาง ม.7 

1 เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 
2 เพ่ือลดปญหาฝุนละออง 

ทิศตะวนัออกหมูบาน 
กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 

    1,362,500 1.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 
 

 รวมหนานี ้      309,600 3,973,400    

 ยอดยกมา           

 รวมหนานี้/ยกไป      309,600 3,973,400    

      -7- 
 
 



 
บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2564    (ผ.02)  

องคการบริการสวนตาํบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพฒันาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั

ที ่
โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

5 ขุดลอกเลิงนอย 
บานโคกสวาง ม.7 

1 เพื่อกักเก็บน้ําว
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ปศุสัตว 
2 เพื่อปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง 

เลิงนอย ขนาดกวาง 60 ม. ยาว 
120 ม. ลึก 2 ม. 

    521,000 1.จํานวนแหลงนํ้า
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค อยาง
พอเพียง 
2.ปองกันและแกไข
ปญหาภัยแลงได 

กองชาง 
 

6 กอสรางถนนดินบาน
หนองแวง ม.4 
 

1 พื่อสัญจรไปมา
สะดวก 
2 เพื่อขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

1 จากโนนบานเกาไปโนนกอก กวาง 
5 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.80 ม. 
2 จากโนนเคง็ไปโคกกปาชา
สาธารณะ กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 
หนา 0.80 ม 

   248,700  
 

82,900 

1 รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

7 ขุดลอกคันคูหนองแสง   
บานหนองแวง ม.4 

1 เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้ํา 
2 เพื่อรวมน้ําเปน
สระเดี่ยวกัน 

หนองแสงตามแบบที ่อบต.กําหนด     381,000 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 
2.ปญหาฝุนละออง 
ลดลง 

กองชาง 
 

8 ซอมแซแ/ปรับปรุง 
ถนน คสล.บานหนอง
แวง ม.4 

1 เพื่อสัญจรไปมา
สะดวก 
2 เพื่อการขนสง
สินคาการเกษตร 

ถนน คสล.ภายในหมูบาน 
กวาง 4.00 ม. ยาว 500 ม.  
หนา 0.15 ม. 

    50,000 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 
2.ปญหาฝุนละออง
ลดลง 

กองชาง 
 

 รวมหนานี ้      248,700 1,034,900    
 ยอดยกมา      309,600 3,973,400    
 รวมหนานี้/ยกไป      558,300 5,008,300    

      -8- 
 
 



 
บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2564    (ผ.02)  

องคการบริการสวนตาํบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรบั 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

9 กอสรางถนน คสล.   
บานหนองกวาง ม.11 

1 เพื่อสัญจรไปมา
สะดวก 
2 เพื่อลดปญหาฝุน
ละออง 

1 ซอยบานนายสุชยั โคตรสมบัติ กวาง 
3. ม.ยาว 126 ม.หนา 0.15 ม. 
2 จากบานนางอารมณ สุวรรณปะโต 
กวาง 4 ม.ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม. 
3. จากนานางทองฮวด นาหนองขาม 
ถึงหวยโจรโจ กวาง 4 ม. ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

   199,000 
 

814,600 

 
 
 
 

1,052,6000 

1 รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1 ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 
2 ปญหาฝุน
ละอองลดลง 

กองชาง 
 

10 ซอมแซมงถนน คสล.   
บานหนองกวาง ม.11 

1 เพื่อสัญจรไปมา
สะดวกขึน 
2 เพื่อลดปญหาฝุน
ละออง 

จากหนาบานสุพรรณมาลี แกวทุงมน 
กวาง 5 ม.ยาว 110 ม.หนา 0.15 ม. 

    289,300 1 รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1 ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 
2.ปญหาฝุนละออง
ลดลง 

กองชาง 
 

11 ขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร 

1 .เพื่อการเกษตร 
2 เพื่อความปลอดภัย 

จากบานนางอาจ  จันทะจร 
ไปถึงสวน นางจําปรี อยูบุรี  
จํานวน 5 ตน 

   40,000 40,000 1 รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1 ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

 รวมหนานี ้      1,053,600 1,381,900    
 ยอดยกมา      558,300 5,008,300    
 รวมหนานี้/ยกไป      1,611,900 6,390,200    

      -9-  
 
 
 
 



บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2564    (ผ.02)  
องคการบริการสวนตาํบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดวาจะ

ไดรบั 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

12 ปรับปรุง ซอมแซม
ถนนดินบานดอน
หวาย ม.14 

1 เพื่อการสัญจัรไปมาได
สะดวกขึ้น 
2 เพื่อขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุง ซอมแซมถนนดนิจาด
บานดอนหวายถึงบานหนอง
ขาม ต.หนองพลวง กวาง 5 ม.  
ยาว 1,000 ม. สูง 0.80 ม. 

   165,800 165,800 1 รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1 ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกข้ึน 

กองชาง 

13 กอสรางถนนดิน 
บานดอนหวาย ม.14 

1 เพื่อสัญจรไปมา
สะดวกขึน 
2 เพื่อลขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

กอสรางถนน ดิน จากคลองระ
หารถึงคลองชลประทาน กวาง 
5 ม. ยาว 700 ม. สูง 1 ม. 

    1,096,500 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1 ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกข้ึน 

กองชาง 

14 กอสรางชะลอนํ้า
คลองระหาร  
บานดอนหวาย ม.14 

เพื่อกักเก็บนํ้าไวใช
ประโยชนในชวงในการ
เลี้ยงสัตว และการเกษตร 

กอสรางฝายแบบบลอคคอน
เวิรด บริเวณคลองระหาร กวาง 
15 ม. ยาว 30 ม. สูง 3 ม. 

    300,000 1 รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1 ประชาชนมีนํ้าใชใน
การเลี้ยงสัตวและ
การเกษตรในชวงฤดู
แลง 

กองชาง 
 

15 กอสรางถนนดิน 
บานตําแย ม.3 

1 เพื่อสัญจรไปมา
สะดวกขึน 
2 เพื่อลขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

1 เสนขางวัดบานตําแย ดาน
ทิศใต กวาง 6 ม. ยาว 470 ม. 
สูง 0.80 ม.  
2 ดานทิศใตหมูบาน กวาง6 ม. 
ยาว 303 ม. 

   784,900 59,000 1 รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1 ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกข้ึน 

กองชาง 

16 กอสรางถนน คสล.
บานตําแย ม.3 

1 เพื่อสญัจรไปมา
สะดวกขึน 
2 เพื่อลดปญหาฝุนละออง 

1 รอบหมูบาน กวาง 5 ม.ยาว  
600 ม.หนา 0.15 ม. 

    3,247,000 1 รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1 ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2 ปญหาฝุนละออง
ลดลง 

กองชาง 
 

 รวมหนานี ้      950,700 4,868,300    
 ยอดยกมา      1,611,900 6,390,200    
 รวมหนานี้/ยกไป      2,562,600 11,258,500    

      -10- 
 



บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2564    (ผ.02)  
องคการบริการสวนตาํบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวาจะ

ไดรบั 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

17 วางทอระบายนํ้าจาก
หมูบานหนองกวางลง
คลองชลประทาน 

1 เพื่อระบายนํ้าเสียจาก
หมูบาน 
2 ลดปญหานํ้าเสียขัง 
และกลิ่นเหม็น 

วางทอระบายนํ้าจากบานนางปน 
กองทุงมน ถึงคลองชลประทาน
(คลองใสไก) ยาว 121 ม. 

   608,700 608,700 1 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1 ระบายนํ้าเสียจาก
หมูบานําดสะดวก 
2 ลดปญหาน้ําเสียขัง 
และกลิ่นเหม็นได 

กองชาง 

18 กอสรางหอถังประปา 
บานโคกสะอาด ม.9 

1 เพื่อใหประชาชนไดใช
นํ้าประปาอยางท่ัวถึง 
สะอวด และเพียงพอ
ตลอดป 

กอสรางหอถังประปา แหงที่ 2
พรอมอุปกรณประปาหมูบานตาม
แบบที่ อบต.กําหนด จํานวน 1 
แหง/หอ 

    5,000,000 1 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1 ประชาชนไดใช
นํ้าประปาโดยทั่วถึง 
สะดวกและเพียงพอ
ตลอดป 

กองชาง 
 

19 ปรับปรุงถนนดินบาน
โคกสะอาด ม.9 

1 เพื่อสัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น 
2 เพื่อขนสงสินคา
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนดินเสนจากสามแยก
ดานทิศใตของหมูบาน ไปเชือ่ม
คลองชลประทาน บานหนองโน 
กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 
0.80 ม. 

    198,000 1 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1 ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 

กองชาง 
 

20 ขยายทอประปารอบ
หมูบานโคกสะอาด 
ม.9 

1 เพื่อใหประชาชนไดใช
นํ้าประปาอยางท่ัวถึง
และสะดวกย่ิงข้ึน 

1 จากคลองชลประทานถึง
ทางเขาหมูบาน 2 ฝง ยาว
1,500 ม. 
2 จากสามแยกทิศใตไปหนองโน 
ยาว 500 ม. 

   200.000 200,000 1 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1 ประชาชนไดใช
นํ้าประปาโดยทั่วถึง 
และสะดวกยิ่งขึ้น 

กองชาง 
 

 รวมหนานี ้      808,700 6,006,700    
 ยอดยกมา      2,562,600 11,258,500    
 รวมหนานี้/ยกไป      3,371,300 17,265,200    

      -11- 
 

 



 
บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2564    (ผ.02)  

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวาจะ

ไดรบั 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

21 ติดตั้งกลองวงจรปด
ตามจุดเสีย่ง บานโคก
สะอาด ม.9 

1 เพื่อลดปญหาการ
ทะเลาะวิวาทของวยัรุน 
2 เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ติดตั้งกลองวงจรปดพรอม
อุปกรณ บริเวณจุดเสี่ยง จํานวน 
4 จุด 

    35,000 1 รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 
2 รอยละของ
ปญหาการทะเลาะ
ววิาทลดลง 

1 ปญหาการทะเลาะ
ววิาทของวัยรุนลดลง 
2 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมากขึ้น 

กองชาง 

22 ขุดลอกคลอง
ชลประทาน 

1 เพื่อใหประชาชนไดใช
นํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดป 

ขุดลอกคลองชลประทานจาก
บานสําโรง-บานหนองตาย 
ใหลึกกวาเดิม 

   100,000 100,000 1 รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1 ประชาชนไดใชนํ้า
เพียงพอตลอดป 

-กองชาง 
-กรม-
ชลประทาน 

23 กอสรางถนน คสล.
บานหนองไมตาย 
ม.8 

1 เพื่อสัญจรไปมา
สะดวกขึน 
2 เพื่อลดปญหาฝุน
ละออง 

1 ซอยขางหนองโจดกวาง 4 ม.
ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม. 
2 ซอยไปบานนายแกว แกว-
วันทา กวาง 4 ม. ยาว  200  ม. 
หนา 0.15 ม. 

   421,800  
 

421,800 

1 รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1 ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 
2 ปญหาฝุนละออง
ลดลง 

กองชาง 
 

24 วางทอระบายนํ้า
ภายในหมูบานดอน
ตะหนิน ม.5 

1 เพื่อการระบายน้ํา
ในชวงฤดูฝน 
2เพ่ือปองกันนํ้ากัดเซาะ
ถนน คสล. 

วางทอ ขนาด 30 x 100 ซ.ม. 
ขางถนน คสล. 
-ซอยกลางบาน จํานวน 32 ทอ 
-ซอยใหญ จํานวน 35 ทอ 

   85,500  1 รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1 ระบายนํ้าในชวง
ฤดูฝนสะดวกข้ึน 
2 เพื่อปองกันนํ้ากัด
เซาะถนน คสล.ได 

กองชาง 
 

 รวมหนานี ้      607,300 556,800    
 ยอดยกมา      3,371,300 17,265,200    
 รวมหนานี้/ยกไป      3,978600 17,822,000    

       
-12- 

 
 



 
บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2564    (ผ.02)  

องคการบริการสวนตาํบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวาจะ

ไดรบั 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

25 กอสราง/ปรับปรุง
ถนน คสล.บานดอน
ตะหนิน ม.5 

1 เพื่อสัญจรไปมา
สะดวกขึน 
2 เพื่อแกไขปญหานํ้า
ทวมขังในชวงฤดูฝน 

1 ซอยบานนายอนงค ขนันไทย กวาง 
4 ม.ยาว 64 ม. หนา 0.15 ม. 

2 ซอยใหญจากบานนางแกวทิพย 
อินแบน -สระน้ําประปากวาง 5 ม. 
ยาว 87 ม. หนา 0.15 ม. 

   134,400  
 

236,200 

1 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1 ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 
2 ปญหานํ้าทวงขัง
ในชวงฤดูฝนลดลง 

กองชาง 

26 กอสรางถนน คสล.
บานดอนตะหนิน ม.5 

1 เพื่อสัญจรไปมา
สะดวกขึน 
2 เพื่อลดปญหาฝุน
ละออง 

ถนนขอบสระน้ําประปา จากขาง
บานนายจรูญ หาญกลา - บานนาย
อํานาจ เพ็ชรรักษา    กวาง 4 ม.
ยาว 520 ม. หนา 0.15 ม. 

    1,096,500 1 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1 ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวกขึ้น 
2 ปญหานํ้าทวงขัง
ในชวงฤดูฝนลดลง 

กองชาง 

27 กอสรางถนนดินบาน
ทุงมน ม.2 

1 เพื่อสัญจรไปมา
สะดวกขึน 
2 เพื่อขนสงผลิต
ทางการเกษตร 

1 ถนนดินจากคลองชลประทานที่
นานายฉลอง กองทุงมน ถึงที่นา
นายหาร  ลาดนอก กวาง 5 ม. 
ยาว 600 ม. หนา 0.80 ม. 
2 จากคลองชลประทาน ถึง ถนน  
คสล. ที่นานางคํามาย บุตรวงค 
กวาง 5 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.80 ม. 

   99,400 
 
 
 
 

 
 
 
 

33,100 

1 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1 ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

 รวมหนานี ้      233,800 1,365,800    
 ยอดยกมา      3,978600 17,822,000    
 รวมหนานี้/ยกไป      4,212,400 19,187,800    

      -13- 
 
 



บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2564    (ผ.02)  
องคการบริการสวนตาํบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพฒันาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตวัชีว้ัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดวาจะ

ไดรบั 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

28 กอสรางถนนดิน พรอมวาง
ทอระบายบานทุงมน ม.2 

1 เพื่อสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 
2 เพื่อขนสงผลิต
ทางการเกษตร 

จากคลองชลประทานถึงบาน 
นายจารึก แยมขมัง กวาง 6 ม. 
ยาว 80 ม.หนา 0.80 ม. 

   82,900  1 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1 ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

29 กอสรางถนนหินคลุกบาน
ทุงมน ม.2 

1 เพื่อสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 
2 เพื่อการนําขยะไป
กําจัดไดสะดวก 

จากจากคลองชลประทาน ถึงท่ี
สาธารณะประโยชน กวาง 5 ม. 
ยาว 80 ม.หนา 0.10 ม. 

    43,700 1 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1 ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 

30 กอสรางถนนหินคลุกบาน
ทุงมน ม.2 

1 เพื่อสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 
2 เพื่อการนําขยะไป
กําจัดไดสะดวก 

จากศาลปูตา ถึงโนนบานราง 
กวาง 5 ม. ยาว 400 ม.  
หนา 0.10 ม. 

    218,700 1 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1 ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 

31 กอสรางลอมรั้วลวดหนาม 
พรอมเทคอนกรีตรอบบอ
กําจัดส่ิงปฏิกูล 

1 เพื่อรถเก็บขนส่ิง
ปฏิกูลเขาออกไดสะดวก 
2 เพื่อปองกันความ
เสียหายทรัพยสินของ
ราชการ 

กอสรางลอมร้ัวลวดหนาม พรอม
เทคอนกรีตรอบบอกําจดัส่ิง
ปฏิกูล บริเวณบานหนองแวง ม.
4 พื้นท่ีกวาง 38 ม. ยาว 74 ม. 
พรอมประตัวเขา-ออก 

   217,100  1 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1 รถเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลเขาออกได
สะดวก 
2 ทรัพยสินของ
ราชการมีความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 รวมหนานี ้      300,000 262,400    
 ยอดยกมา      4,212,400 19,187,800    
 รวมหนานี้/ยกไป      4,512,400 19,450,800    

-14- 
 
 

 
 



บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2564    (ผ.02)  
องคการบริการสวนตาํบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยทุธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

32 ติดตั้งไฟแสงสวางดวย
พลังงานแสงอาทิตย 
บานโคกเพ็ด ม.6 

1 เพื่อสัญจรไปมาใน
เวลาหกลางคิน 
2 เพื่อความปลอกภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางดวย
พลังงานเสงอาทิตย(โซลาเซลล)
ภายในหมูบาน จํานวน 8 ชุด/
จุด 
 

    50,000 1 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1 ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

33 ปรับปรุงถนน คสล. 
บานโคกเพ็ด ม.6 

1 เพื่อสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 
2 เพื่อการลดปญหาฝุน
ละออง 

ซอยหนาศาลาประชาคม กวาง  
4 ม. ยาว 20 ม.หนา 0.15 ม. 
 

    45,000 1 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1 ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 

35 กอสรางถนน ถนนดิน 
บานโคกเพ็ด ม.6 

1 เพื่อสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 
2 เพื่อขนสงผลิต
ทางการเกษตร 

จากถนน คสล.โนนเค็งถึงนา
นางใบคลมิ บรรดาศักดิ์ กวาง 
4 ม. ยาว 300 ม.หนา 0.80 
ม. 

    49,700 1 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1 ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

36 จัดซือ้เครื่องขยาย
เสียงหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน 

เพื่อการประชาสัมพันธ
ขาวสารของทางราชการ
ใหกับประชาชนบานโคก
สะอาด ม.9 

จัดซือ้เครื่องขยายเสียงและ
อุปกรณตางๆติดตั้งหอกระจาย
ขาวบานโคกสะอาด ม.9 

   37,900  1 รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1 ประชาชนไดรับฟง
ขาวสารของทางราชการ
โดยชัดเจนและทั่วถึง 

กองชาง 

 รวมหนานี ้      37,900 144,700    
 ยอดยกมา      4,512,400 19,450,800    
 รวมทุกหนาทั้งหมด      4,550,300 19,595,500    
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บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ครั้งที่ 5/2564    (ผ.02)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวดัที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงัคม, 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.2 แผนงานการศกึษา 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

1 ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการบุคลากร
ทางการศึกษา ครู
และผูดูแลเด็ก 
(Smart Kid) 

เพ่ือจัดอบรม/ประชุม
พนักงาน ครูผูดูแลเด็กเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู ความ
คิดเห็น ปญหาขอเสนอแนะ 
การปฏิบัติงานของ
ขาราชการ/พนักงาน/ครู
ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กในสังกัด 

จัดฝกอบรม/
ประชุม 

   50,000 50,000 -รอยละของประชาชนท่ีพึง
พอใจตอการบริการของ 
อบต. 
-รอยละของผลการประเมิน
ประสิทธิภาพตามอํานาจ
หนาที่/ภารกิจเพ่ิมขึ้น 

การพัฒนาดานการ
บริหารงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดมี
ประสิทธิภาพ ประสสิทธิ
ผลมาขึ้น 

-กอง
การศึกษา 

  
 
 
 

          

 
 

 
 

           

 รวมหนานี ้      50,000 50,000    
 ยอดยกมา           
 รวมยอดยกไป           
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บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564       (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
5  ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  5.3 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
ลําดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

1 พัฒนา
ฐานขอมูลการ
บริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว (E- 
Smart  service)  

1. เพื่อทําให
ประชาชนไดรับ ความ
สะดวกสบายในการ
ติดตอราชการกับ
ภาครัฐ เปนการ
ประหยัดเวลาและ
คาใชจายของ
ประชาชนและยังเปน
การลดภาระคาใชจาย
ของภาครัฐ 
 

1 รวบรวม
ขอมูล Excel 
ทร.14  
2 ติดตั้งระบบ 
Line Official 
และ Line@ 
3 ดําเนินการ
สราง Google 
Form 

   70,000 70,000 -รอยละของประชาชนที่
พึงพอใจตอการบริการ
ของ อบต. 
-รอยละของผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ตามอํานาจหนาที/่
ภารกิจเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดรับ ความ
สะดวกสบายในการ
ติดตอราชการกับ
ภาครัฐ เปนการ
ประหยัดเวลาและ
คาใชจายของ
ประชาชนและยังเปน
การลดภาระคาใชจาย
ของภาครัฐ 
 

-สํานักปลัด 
 

            
 ยอดยกมา           
 รวมหนานี ้           
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