แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

คำนำ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เล่มนี้ ได้กำหนดโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒ นากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง และยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อันมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองนาง ในทุก ๆ ด้านได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีความจำเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน โดยดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดหาครุภัณฑ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ทำให้ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง จึงต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้ อ 9 ข้ อ 10
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทำแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
องค์ก ารบริห ารส่ วนตำบลหนองนาง หวัง เป็น อย่างยิ่ง ว่ าการจั ดทำแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง จะเกิด
ประโยชน์ ต่อประชาชนในพื้ นที่ และสามารถนำโครงการที่ ป รากฏในแผนมาพัฒ นาท้ องถิ่น มาดำเนินการ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

สารบัญ
หน้า
ประกาศ
คำนำ
บันทึกหลักการและเหตุผล
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แบบ ผ.๐1
รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม) แบบ ผ.๐2
รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) แบบ ผ.๐2
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)
ภาคผนวก

1
2
5
68
84

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
-----------------------------------------------------เหตุผลและความจำเป็น
เหตุผ ลและความจำเป็ นในการจัดทำแผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม เติม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ซึ่งได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
และแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 1/2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กุ ม ภาพันธ์
2563 ไปแล้วนั้น
เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรมดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-2565)
และแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม เติม ครั้ง ที่ 1/2563 ขององค์ก ารบริห ารส่วนตำบล
หนองนาง ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นในการให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง
แก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๙ วรรคสอง “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทำแผนพัฒ นาท้ องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒ นาท้ องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่นและประชาคมท้ องถิ่นพิจ ารณาร่างแผนพัฒ นาท้ องถิ่น
ที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง พระราชบัญ ญัติสภาตำบลและองค์การบริห ารส่วนตำบล พ.ศ.2537
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ป ระชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่ น้อยกว่าสามสิบวันนับ แต่วันที่ ผู้บ ริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้
ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับจังหวัดหนองคายได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการ
ควบคุม การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย อาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง จึงได้จัดทำแผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.25612565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้ง
ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำงบประมาณต่อไป และการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2563 ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ

1. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
เพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
1.3 แผนงานการเกษตร
รวม

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ จำนวน
(บาท)
โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี ๒๕๖๔

ปี 2565

รวม 5 ปี

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1
-

120,000
-

8
18

2,378,000

41
37

17,810,000
19,579,000

50
55

20,308,000
31,411,000

-

1
2

150,000
270,000

1
27

2,000,000

13,800,000

16,210,000

13
91

51,189,000

15
120

15,950,000
67,669,000

-

-

2
-

70,000
-

1
21
6

120,000
1,826,000
420,000

1
19
6

120,000
1,626,000
420,000

2
42
12

240,000
3,522,000
840,000

-

-

-

-

-

9

250,000

9

250,000

18

500,000

-

-

-

2

70,000

37

2,616,000

35

2,416,000

74

5,102,000

11,832,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชน ชุมชน และสังคม
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม

-2-

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
เพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี 2565

รวม 5 ปี

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

6
1
7

400,000
100,000
500,000

6
1
7

400,000
100,000
500,000

12
2
14

800,000
200,000
1,000,000

รวม

-

-

-

-

-

-

1
1

100,000
100,000

1
1

100,000
100,000

2
2

200,000
200,000

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

4

340,000

72

19,426,000

134

54,205,000

210

73,971,000

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
สุขอนามัย คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
3.1 แผนงานสาธารณสุข
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รวม
4. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

จำนวน งบประมาณ จำนวน
โครงการ
(บาท)
โครงการ

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี 2565

รวม 5 ปี

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้าง
ความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน
และสังคม
1.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

6
3

260,000
150,000

8
1
3

1,010,000
100,000
150,000

8
1
4

1,010,000
100,000
200,000

8
1
4

1,010,000
100,000
200,000

8
1
4

1,010,000
100,000
200,000

38
4
18

4,300,000
400,000
900,000

3

200,000

3

200,000

3

200,000

3

200,000

3

200,000

15

1,000,000

รวม
รวมทั้งสิ้น

12
12

610,000
610,000

15
15

1,460,000
1,460,000

16
16

1,510,000
1,510,000

16
16

1,510,000
1,510,000

16
16

1,510,000
1,510,000

75
75

6,600,000
6,600,000
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1. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย
1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย
(ลำดับที่ 9 หมู่ที่ 1)
2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นข้างบ้าน
นายวิทยา สีปานแก้ว ถึงโค้ง
ทางไปบ้านหนองนาง หมู่ที่ 1
3

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากสี่แยก
บ้านนางมลิวัล โหราฤทธิ์ ถึง
บ้านนายวิสิทธิ์ผล พรมสมบัติ
หมู่ที่ 1

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง
เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
จำนวน 10 จุด
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้น
ข้างบ้านนายวิทยา สีปาน
แก้ว ถึงโค้งทางไปบ้าน
หนองนาง หมู่ที่ 1 (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาท่าบ่อ)
เพื่อให้
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ประชาชนที่ได้ จากสี่แยกบ้านนางมลิวัล
ใช้ไฟฟ้าอย่าง โหราฤทธิ์ ถึงบ้านนาย
ทั่วถึง
วิสิทธิ์ผล พรมสมบัติ
หมู่ที่ 1 (ตามประมาณ
การค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ท่าบ่อ)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

80,000

-

-

-

-

500,000

-

-

-

-

500,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

จำนวนจุด
ติดตั้งที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 2 บ้านนาดง
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝาย
หลวงนาดง เป็นลานกีฬา
เอนกประสงค์พร้อมเครื่อง
ออกกำลังกายกลางแจ้ง
หมู่ที่ 2 บ้านนาดง
(ลำดับที่ 6 หมู่ที่ 2)
5

6

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อ
แปลง เส้นทางวังทม วังไผ่
วังคอม และวัดป่าดงกลาง
หมู่ที่ 2 (ลำดับที่ 2 หมู่ที่ 2)
โครงการขยายเขตวางท่อ
ระบบประปา ซอยนา
นายวีรยุทธ และซอยบ้าน
นางสวรรค์ โคตรชมภู
หมู่ที่ 2
(ลำดับที่ 4 หมู่ที่ 2)

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้มี
สถานที่
พักผ่อน และ
ออกกำลังกาย

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝาย
หลวงนาดง
-ลานกีฬาเอนกประสงค์
พร้อมเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.หนองนาง กำหนด)
เพื่อให้
ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ประชาชนที่ได้ ยาว 1,717 เมตร
ใช้ไฟฟ้าอย่าง (ตามประมาณการ
ทั่วถึง
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)
เพื่อให้
ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตท่อน้ำประปา
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.หนองนาง กำหนด)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

500,000

จำนนวน
สถานที่
พักผ่อนและ
ลานกีฬาที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
และออกกำลัง
กาย

กองช่าง

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

-

-

-

-

200,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

7

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำเส้นฝายหลวง
นาดง ถึงสมสร้าง
(ลำดับที่ 11 หมู่ที่ 2)

8

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูงเส้นบ้านนาดง
ถึงบ้านนาดุ
(ลำดับที่ 10 หมู่ที่ 2)

9

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางจากนานาย
อำนวยถึงนานายบุญส่ง งามตรง
หมู่ที่ 2
(ลำดับที่ 10 หมู่ที่ 2)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
เส้นฝายหลวงนาดง ถึง
สมสร้าง (ตามประมาณ
การค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ท่าบ่อ)
เพื่อให้
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ประชาชนที่ได้ แรงสูงเส้นบ้านนาดงถึง
ใช้ไฟฟ้าอย่าง บ้านนาดุ (ตามประมาณ
ทั่วถึง
การค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ท่าบ่อ)
เพื่อให้
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ประชาชนที่ได้ เส้นทางจากนานาย
ใช้ไฟฟ้าอย่าง อำนวยถึงนานายบุญส่ง
ทั่วถึง
งามตรง หมู่ที่ 2 (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางจาก
สวนนายอำพร พินาพิศ ถึงนา
พ่อวีรยุทธ หมู่ที่ 2 บ้านนาดง
(ลำดับที่ 16 หมู่ที่ 2)
11 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นทางรอบ
โรงเรียนบ้านนาดง หมู่ที่ 2
(ลำดับที่ 11 หมู่ที่ 2)
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง
12 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าการเกษตรจากคลอง
ส่งน้ำชลประทานถึงวัดเชียง
ขวัญ หมู่ที่ 3
(ลำดับที่ 1 หมู่ที่ 3)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
เส้นทางจากสวนนายอำพร
พินาพิศ ถึงนาพ่อวีรยุทธ
หมู่ที่ 2 บ้านนาดง (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่ายของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ท่าบ่อ)
เพื่อให้
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ประชาชนที่ได้ เส้นทางรอบโรงเรียนบ้าน
ใช้ไฟฟ้าอย่าง นาดง หมู่ที่ 2 (ตาม
ทั่วถึง
ประมาณการค่าใช้จ่ายของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ท่าบ่อ)

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

-

-

-

500,000

-

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ยาว 2,633 เมตร (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่ายของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ท่าบ่อ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

หมู่ที 4 บ้านนาดุ
13 ติดตั้งน้ำประปาหมู่บ้านพร้อม
เครื่องกรองน้ำขนาดกลาง
บริเวณป่าช้าเล็ก บ้านนาดุ
หมู่ที่ 4
(ลำดับที่ 1 หมู่ที่ 4)
14 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 4
(ลำดับที่ 2 หมู่ที่ 4)
15 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำจากแยกบ้าน
นายหมายถึงที่นางนวน
หมู่ที่ 4
(ลำดับที่ 3 หมู่ที่ 4)

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้
ติดตั้งน้ำประปาหมู่บ้าน
ประชาชนมีน้ำ พร้อมเครื่องกรองน้ำขนาด
ใช้
กลาง
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)
เพื่อให้
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ประชาชนที่ได้ หมู่ที่ 4 (ตามประมาณ
ใช้ไฟฟ้าอย่าง การค่าใช้จ่ายของการ
ทั่วถึง
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ท่าบ่อ)
เพื่อให้
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก
ประชาชนที่ได้ แยกบ้านนายหมายถึงที่
ใช้ไฟฟ้าอย่าง นางนวน หมู่ที่ 4
ทั่วถึง
ระยะทางยาว 473 เมตร
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

500,000

-

-

-

-
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2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

500,000 จำนวนการ
ติดตั้งที่ดำน
เนินการแล้ว
เสร็จ
-

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการอุปโภค

กองช่าง

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

500,000 ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

16 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำจากนานางชม
ถึงบ้านนางแมว หมู่ที่ 4
(ไปตามคลองส่งน้ำ)
(ลำดับที่ 4 หมู่ที่ 4)
17 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างจากบ้านนาย
ทวนถึงนานายคลอง หมู่ที่ 4
(ลำดับที่ 5 หมู่ที่ 4)
18 ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะจากนาลุงต้อย
ถึงนาตู้อน หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4 (ลำดับที่ 6 หมู่ที่ 4)

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก
นานางชมถึงบ้านนางแมว
หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว
500 เมตร (ตามประมาณ
การค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ท่าบ่อ)
เพื่อให้
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ประชาชนที่ได้ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่อง
ใช้ไฟฟ้าอย่าง สว่างจากบ้านนายทวนถึง
ทั่วถึง
นานายคลอง หมู่ที่ 4
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)
เพื่อให้
ขยายเขตไฟฟ้าสายพาด
ประชาชนที่ได้ ดับ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ใช้ไฟฟ้าอย่าง สาธารณะจากนาลุงต้อย
ทั่วถึง
ถึงนาตู้อน (ตามประมาณ
การค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ท่าบ่อ)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

19 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยเก่าหลัง
บ้านนายปราโมทย์ มุขพรม
หมู่ที่ 4
20 ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอยเก่ามุขพรม
หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์
เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง
เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อม
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่ายของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ท่าบ่อ)

ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ (ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)
21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้
ขยายเขตไฟฟ้า
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย ประชาชนที่ได้ ระยะทางยาว 500 เมตร
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนาย ใช้ไฟฟ้าอย่าง (ตามประมาณการค่าใช้จ่าย
หมาย ขุนใหญ่ ถึงห้วยแสง
ทั่วถึง
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หมู่ที่ 4
สาขาท่าบ่อ)
22 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้
ขยายเขตไฟฟ้า (ตามประมาณ
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย ประชาชนที่ได้ การค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง ใช้ไฟฟ้าอย่าง ส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)
ไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นทางจาก ทั่วถึง
อบต. ถึงนานางแมว หมู่ที่ 4

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขตแล้ว
เสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขตแล้ว
เสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขตแล้ว
เสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขตแล้ว
เสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

23 ก่อสร้างเมรุเผาศพ
ป่าช้าบ้านนาดุ หมู่ที่ 4
(ลำดับที่ 8 หมู่ที่ 4)

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้มี
สถานที่
ประกอบพิธี
เผาศพ

24 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเฝ้าระวัง
บริเวณสี่แยกบ้านนาดุ หมู่ที่ 4 และป้องกัน
(ลำดับที่ 9 หมู่ที่ 4)
การก่อ
อาชญากรรม
ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหา
การลักทรัพย์
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง
25 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย ประชาชนที่ได้
เขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
พร้อมหม้อแปลง เส้นทางสระ ทั่วถึง
หลวงถึงหนองตูม หมู่ที่ 6
บ้านสมสร้าง (ลำดับที่ 1
หมู่ที่ 6)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

ก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อม
ฐานและหลังคา
จำนวน 1 แห่ง
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด
ติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณ
สี่แยกบ้านนาดุ หมู่ที่ 4
(ตามแบบอบต.หนองนาง
กำหนด)

-

-

-

-

600,000

จำนวนเมรุเผา
ศพที่
ดำเนินการแล้ว
เสร็จ

ประชาชนมี
สถานที่ประกอบ
พิธจี ัดการเผา
ศพ

กองช่าง

-

-

-

-

300,000

จำนวนจุด
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดที่
ดำเนินการแล้ว
เสร็จ

ประชาชนใน
ตำบลและพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ยาว 800 เมตร (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาท่าบ่อ)

-

-

-

240,000

-

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขตแล้ว
เสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
ได้รบั
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
26 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการ
เกษตร เส้นทางนายเมืองมน
และนางสุภาวดี หมู่ที่ 6 บ้าน
สมสร้าง (ลำดับที่ 2 หมู่ที่ 6)
27 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทางยาว 500 เมตร
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)

-

-

-

150,000

-

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขตแล้ว
เสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
เขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 เส้นทางไปบ้านโนน ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทางยาว 200 เมตร
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)

-

-

-

60,000

-

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขตแล้ว
เสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
จำนวน 10 จุด

-

-

-

-

80,000

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

-ปรับปรุงภูมิทัศน์สระ
หลวง พร้อมสนามกีฬา
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.หนองนาง กำหนด)

-

-

-

-

500,000

จำนวนจุด
ติดตั้งที่
ดำเนินการแล้ว
เสร็จ
จำนนวน
สถานที่พักผ่อน
และลานกีฬาที่
ดำเนินการ

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
และออกกำลัง
กาย

กองช่าง

สดใส
(ลำดับที่ 2 หมู่ที่ 6)
28 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง
(ลำดับที่ 6 หมู่ที่ 6)
29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระหลวง พร้อมสนาม
กีฬา หมู่ที่ 6
(ลำดับที่ 8 หมู่ที่ 6)

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง
เพื่อให้มี
สถานที่
พักผ่อน และ
ออกกำลังกาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์สามัคคี
30 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
เพื่อการเกษตร สายบ้าน
ราษฎร์สามัคคี ถึงบ้านบักหุ่ง
(ลำดับที่ 1 หมู่ที่ 7)
31 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
เพื่อการเกษตร สายบ้าน
ราษฎร์สามัคคี ถึงบ้านห้วย
ทราย (ลำดับที่ 1 หมู่ที่ 7)
32 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นบ้าน
ราษฎร์สามัคคี-วัดบ้านราษฎร์
(วัดสิม) (ลำดับที่ 1 หมู่ที่ 7)

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ยาว 2,000 เมตร
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)

-

-

-

500,000

-

ระยะทางที่ ประชาชนมี
ดำเนินการ ไฟฟ้าใช้อย่าง
ขยายเขต ทั่วถึง
แล้วเสร็จ

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ยาว 1,500 เมตร
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่ ประชาชนมี
ดำเนินการ ไฟฟ้าใช้อย่าง
ขยายเขต ทั่วถึง
แล้วเสร็จ

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ยาว 500 เมตร (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาท่าบ่อ)

-

-

120,000

-

-

ระยะทางที่ ประชาชนมี
ดำเนินการ ไฟฟ้าใช้อย่าง
ขยายเขต ทั่วถึง
แล้วเสร็จ

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

33 โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ
ห้วยบังพวนเป็นแหล่งสถานที่
ท่องเที่ยว
(ลำดับที่ 6 หมู่ที่ 7)

เพื่อพัฒนาอ่าง พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วย
เก็บน้ำเป็น
บังพวน
สถานที่
(ตามแบบ อบต.กำหนด)
ท่องเที่ยว

-

-

-

-

34 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากที่นานาย
สุทัศน์ ถึงบ้านคำป่าก้าว
หมู่ที่ 7
35 ก่อสร้างเมรุเผาศพ
หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์สามัคคี
(ลำดับที่ 7 หมู่ที่ 7)

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาท่าบ่อ)

-

-

-

-

เพื่อให้มี
สถานที่
ประกอบพิธี
เผาศพ

ก่อสร้างเมรุเผาศพ
พร้อมฐานและหลังคา
จำนวน 1 แห่ง
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด

-

-

-

-
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2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

1,000,000 ความพึง
พอใจ
ประมาณไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 70
500,000 ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
สถานที่
ท่องเที่ยวและ
เพิ่มรายได้

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

600,000

ประชาชนมี
สถานที่ประกอบ
พิธจี ัดการเผา
ศพ

จำนวนเมรุ
เผาศพที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูมิ
36 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำพร้อมหม้อ
แปลง เส้นทางหนองนางวัดเชียงขวัญ หมู่ที่ 8
บ้านสุวรรณภูมิ
(ลำดับที่ 1 หมู่ที่ 8)
37 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน บ้านสุวรรณ
ภูมิ หมู่ที่ 8
(ลำดับที่ 4 หมู่ที่ 8)

38 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
บ้านสุวรรณภูมิ
(ลำดับที่ 5 หมู่ที่ 8)

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาท่าบ่อ)

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

เพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกัน
การก่อ
อาชญากรรม
ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหา
การลักทรัพย์
และภัยต่างๆ
เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง
และ เครื่องบันทึกภาพ
(ตามแบบอบต.หนองนาง
กำหนด)

-

-

-

-

300,000

จำนวนจุด
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใน
ตำบลและพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

-

-

-

-

50,000

จำนวนจุด
ติดตั้งที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

39 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อ
แปลง เส้นทางหนองนางบ้านตอแก
(ลำดับที่ 7 หมู่ที่ 8)
40 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อ
แปลง เส้นทางวังเป็ดก่าตำบลบ้านฝาง
(ลำดับที่ 8 หมู่ที่ 8)
41 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อ
แปลง เส้นทางบ้านหนองนาง
– บ้านนาน้ำพาย
(ลำดับที่ 9 หมู่ที่ 8)

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมหม้อแปลง
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)

-

-

-

-

500,000 ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมหม้อแปลง
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)

-

-

-

-

500,000 ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมหม้อแปลง
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)

-

-

-

-

500,000 ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส
42 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ ซอยข้างบ้านนายบุญ
บุดสีลี หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส
(ลำดับที่ 3 หมู่ที่ 9)
43 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ ถนนเส้นทางไปบ้าน
เดื่อ
(ลำดับที่ 2 หมู่ที่ 9)
44 ปรับปรุงท่อประปา จุดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ำพาย
จากซอย 1 ถึงซอย 5
ไปถึงทางออกบ้านเดื่อ
(ลำดับที่ 13 หมู่ที่ 9)
45 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส
(ลำดับที่ 17 หมู่ที่ 9)

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ยาว 525 เมตร
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)
เพื่อให้
ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ประชาชนที่ได้ ยาว 760 เมตร (ตาม
ใช้ไฟฟ้าอย่าง ประมาณการค่าใช้จ่าย
ทั่วถึง
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาท่าบ่อ)
ปรับปรุงท่อน้ำประปา
เพื่อให้
ประชาชนใน (รายละเอียดตามแบบ
อบต.หนองนาง กำหนด)
พื้นที่มีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง
เพื่อให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ประชาชนที่ได้ -ซอย 11
ใช้ไฟฟ้าอย่าง -ซอยไปโรงสีชุมชน
ทั่วถึง
-ทางออกไปบ้านสมสร้าง

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

200,000

-

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

-

-

-

228,000

-

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

-

-

-

-

300,000

ระยะทางที่ ประชาชนมีน้ำ
ดำเนินการ
ใช้ในการอุปโภค
ปรับปรุงแล้ว บริโภค
เสร็จ

กองช่าง

-

-

-

-

100,000

จำนวนจุด
ติดตั้งที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

-18-

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว
46 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อ
แปลง สู่พื้นที่การเกษตร
จากนาพ่อรวย จันเทพา
ถึงที่นายไพรสวรรค์ อรรคราช
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว
(ลำดับที่ 2 หมู่ที่ 10)
47 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อ
แปลง สู่พื้นที่การเกษตร จาก
นาพ่อรวย จันเทพา แยกลง
ไปถึงที่นาพ่อบุญชู ขุนใหญ่
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว
(ลำดับที่ 2 หมู่ที่ 10)

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทางยาว 700 เมตร
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทางยาว 900 เมตร
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)

48 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
หม้อแปลง สู่พื้นที่การเกษตร
จากบ้านนายสมพร พิมพร
ถึงที่นานายยง พับพา
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว
(ลำดับที่ 5 หมู่ที่ 10)
49 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว
(ลำดับที่ 12 หมู่ที่ 10)

เพื่อให้
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

50 โครงการเทลานคอนกรีต
หน้าศาลาประชาคมหมู่ที่ 10
บ้านคำป่าก้าว
(ลำดับที่ 18 หมู่ที่ 10)
รวม
-/-/1/8/41 โครงการ

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทางยาว 800 เมตร
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ)

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

500,000

ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

-กองช่าง
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ท่าบ่อ

เพื่อให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง

-

-

-

-

100,000

จำนวนจุด
ติดตั้งที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

เพื่อใช้เป็น
สถานที่จัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน

-

-

-

-

100,000

พื้นลานที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
ลานใช้จัด
กิจกรรม

กองช่าง

-

-

120,000

2,378,000

17,810,000

เทลานคอนกรีตขนาด
(ตามแบบ อบต.กำหนด)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
หน้าบ้านนายบรรเลง โคตรชมภู
หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย
(ลำดับที่ 1 หมู่ที่ 1)

2

วัตถุประ
สงค์
เพื่อให้
ประชาชน
มีการ
คมนาคม
ที่สะดวก
ขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 158 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
632.00 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
เพื่อแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ำ
1. บริเวณบ้านนางบัวเรียน อร่าม
ปัญหาการ คสล. ขนาดกว้าง 0.30
2. บริเวณบ้านนางมลิวัน โหราฤทธิ์ ระบายน้ำ เมตร ลึก 0.40 เมตร
3.บริเวณบ้านนายเสงี่ยม บุนทันเสน ในหมู่บ้าน หนา 0.10 เมตร ยาว 49
หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย
เมตร พร้อมฝาปิด
(ลำดับที่ 2 หมู่ที่ 1)
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

350,000

-

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

100,000

-

ระยะทางราง การระบายน้ำมี
ระบายน้ำที่ ความสะดวกขึ้น
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร เส้นทาง
นานายถนอม ขนันด้วง
หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย
(ลำดับที่ 5 หมู่ที่ 1)
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บริเวณเส้นข้าง
วัดศรีสว่าง หมู่ที่ 1
บ้านนาน้ำพาย
(ลำดับที่ 10หมู่ที่ 1)

เพื่อให้เกษตรกร
มีการคมนาคมขน
ถ่ายผลผลิต
ที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)

-

-

-

-

300,000

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน ลาดยาง
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 251 เมตร
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)

-

-

-

-

251,000

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

4
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2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร บริเวณ
เส้นทางที่นานายสมชาย
ทะแพงพันธ์ หมู่ที่ 1
บ้านนาน้ำพาย
(ลำดับที่ 8 หมู่ที่ 1)
ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ
ข้างบ้านนายบุดดา ขันแข็ง
หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย
(ลำดับที่ 6 หมู่ที่ 1)

เพื่อให้ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)

-

-

-

-

300,000

ระยะทางถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน

ฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 21 เมตร ลึก 0.15
เมตร (ตามแบบ อบต.หนอง
นาง กำหนด

-

-

-

-

13,000

จำนวนฝาปิด การระบายน้ำมี
รางระบายน้ำที่ ความสะดวกขึ้น
ดำเนินการแล้ว
เสร็จ

กองช่าง

6
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2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 2 บ้านนาดง
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางเข้าป่าช้า
บ้านนาดง หมู่ที่ 2
(ลำดับที่ 1 หมู่ที่ 2)

8

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางรอบโรงเรียนบ้าน
นาดง หมู่ที่ 2
(ลำดับที่ 1 หมู่ที่ 2)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

เพื่อให้ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 254.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 762 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 244.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 976
ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนอง
นางกำหนด)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

450,000

-

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

550,000

-

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-24-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
9

โครงการ
โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์สข้ามห้วยวังทม
วังไผ่ วังคอม หมู่ที่ 2
บ้านนาดง
(ลำดับที่ 9 หมู่ที่ 2)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

เพื่อบำรุงรักษา
เส้นทาง และให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
ขนาดกว้าง 15.00 เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง
กรมทางหลวงชนบท)

-

-

-

-

800,000

10 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำ คสล. แบบมีฝาปิด
การระบายน้ำใน
ภายในหมู่บ้านเส้นกลางบ้าน หมูบ่ ้าน
-โรงเรียน บ้านนาดง หมู่ที่ 2
(ลำดับที่ 3 หมู่ที่ 2)

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 283.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 247.00 เมตร
ลึก 0.40 เมตร (ตามแบบ
อบต.หนองนาง กำหนด

-

-

-

-

566,000

-

-

-

-

494,000

11 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำ คสล. แบบมีฝาปิด
การระบายน้ำใน
ภายในหมู่บ้าน เส้นสี่แยก- หมูบ่ ้าน
บ้านพ่อคำมิ่ง บ้านนาดง
หมู่ที่ 2 (ลำดับที่ 3 หมู่ที่ 2)

-25-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

บล็อกคอน เส้นทางได้รับ
เวิร์สที่ดำเนิน การ บำรุงรักษา
การแล้วเสร็จ และประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้ อย่าง
ปลอดภัย
ระยะทางราง การระบายน้ำมี
ระบายน้ำที่ ความสะดวกขึ้น
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

ระยะทางราง การระบายน้ำมี
ระบายน้ำที่ ความสะดวกขึ้น
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
มีการคมนาคม
หมู่ที่ 2 บ้านนาดง
ที่สะดวกขึ้น
(ลำดับที่ 5 หมู่ที่ 2)

หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง
13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายบุญมี ขวาของ
ถึงสี่แยกบ้านนางประนอม
มุขพรม หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
นาง (ลำดับที่ 2 หมู่ที่ 3)

เพื่อให้ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

-เส้นนาดง-ดงนาคำ
-นานายเซียง ถึงนานาง
สวรรค์ พินาพิศ
-เส้นห้วยวังทม วังไผ่
วังคอม -เส้นนาดง-สมสร้าง
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)

-

-

-

-

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 39.00 เมตร
หนา 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 195 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)

-

-

-

120,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

300,000 ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

-

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอ
บหลัก
ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านช่างหวีถึงโรงเรียน
บ้านหนองนาง หมู่ที่ 3
(ลำดับที่ 3 หมู่ที่ 3)

เพื่อให้ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

15 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำจากบ้านช่างหวีถึงบ้าน
นางมลิวรรณ สังกะสินสู่
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง
(ลำดับที่ 4 หมู่ที่ 3)

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน

16 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำจากคลองชลประทานถึง
บ้านนายสุพล วงหาร
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง
(ลำดับที่ 5 หมู่ที่ 3)

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
216.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
864 ตร.ม. (ตามแบบ
อบต.หนองนางกำหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 188 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 167 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
-

-

-

480,000

-

-

-

-

-

-
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2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอ
บหลัก
ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-

376,000 ระยะทางราง การระบายน้ำมี
ระบายน้ำที่ ความสะดวกขึ้น
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

-

334,000 ระยะทางราง การระบายน้ำมี
ระบายน้ำที่ ความสะดวกขึ้น
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ
17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 4
(ลำดับที่ 7 หมู่ที่ 4)
18 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยบังพวน หมู่ที่ 4
บ้านนาดุ
(ลำดับที่ 10 หมู่ที่ 4)
19 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์สข้ามห้วยบังพวน
หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ
(ลำดับที่ 11 หมู่ที่ 4)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

เพื่อให้ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

-ซอบมุขพรหม
-ซอยคุณคำพระ
-เส้นหลังคลองน้ำ

-

-

-

-

200,000

เพื่อกักเก็บน้ำใช้
ในการอุปโภค
บริโภค

ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง
กรมทางหลวงชนบท)

-

-

-

-

600,000

เพื่อบำรุงรักษา
เส้นทาง และให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง
กรมทางหลวงชนบท)

-

-

-

-

600,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)
ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
จำนวนฝาย
น้ำล้นที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย
ประชาชนมีน้ำ
เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

บล็อกคอน เส้นทางได้รับ
เวิร์สที่ดำเนิน การ บำรุงรักษา
การแล้วเสร็จ และประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้ อย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

20 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
เพื่อแก้ไขปัญหา
พร้อมวางท่อระบายน้ำ
การระบายน้ำใน
เส้นบ้านนายบัวหา ถึงบ้าน หมูบ่ ้าน
นางจตุพร หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ
(ลำดับที่ 3 หมู่ที่ 4)
21 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ซอยเก่าหลังบ้านนาย
ปราโมทย์ มุขพรม หมู่ที่ 4
บ้านนาดุ
(ลำดับที่ 3 หมู่ที่ 4)

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง - เมตร
ยาว 166 เมตร
ลึกเฉลี่ย - เมตร
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง - เมตร
ยาว 230 เมตร
ลึกเฉลี่ย - เมตร
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

332,000

-

ระยะทางราง การระบายน้ำมี
ระบายน้ำที่ ความสะดวกขึ้น
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

-

-

-

460,000

-

ระยะทางราง การระบายน้ำมี
ระบายน้ำที่ ความสะดวกขึ้น
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ
22 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
มีการคมนาคม
จากบ้านนายบัณฑิต ใจใหญ่ ที่สะดวกขึ้น
ถึงบ้านนายบุญส่ง กองล้อม
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ
(ลำดับที่ 1 หมู่ที่ 5)
23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางเข้าศาลปู่ตา
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ
(ลำดับที่ 2 หมู่ที่ 5)

เพื่อให้ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

24 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ จากบ้านนายใส นวลศรี
ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ
(ลำดับที่ 3 หมู่ที่ 5)

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
310.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
310.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. (ตาม
แบบ อบต.หนองนางกำหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 65 เมตร
ลึกเฉลี่ย0.40 เมตร
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

700,000

-

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

700,000

-

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

130,000

-

ระยะทางราง การระบายน้ำมี
ระบายน้ำที่ ความสะดวกขึ้น
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางจากบ้านนางอุบล
วงษ์จันทร์ ถึงบ้านนาย
สำเร็จ แข็งขัน
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ
(ลำดับที่ 4 หมู่ที่ 5)
26 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร
จากเส้นทางสามแยกบ้าน
นางบัวรบ สมชัย ถึงเขต
ชลประทาน (อ่าง) หมู่ที่ 5
(ลำดับที่ 5 หมู่ที่ 5)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
900 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.
หนองนาง กำหนด)

-

-

-

-

500,000

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร
ยาว 500 เมตร
หรือพื้นที่ปริมาตรไม่น้อย
กว่า 2,500 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)

-

-

-

-

300,000

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)

-

-

-

-

300,000

ระยะทางถนน ประชาชนใช้
ที่ดำเนินการ ถนนในการ
แล้วเสร็จ
สัญจรมีความ

หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง
27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน
สู่พื้นที่การเกษตร
มีการคมนาคม
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง
ที่สะดวกขึ้น
(ลำดับที่ 11 หมู่ที่ 6)

สะดวกปลอดภัย

-31-

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน เส้นป่าช้า
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง
(ลำดับที่ 3 หมู่ที่ 6)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร
มีการคมนาคม
ยาว 930.00 เมตร
ที่สะดวกขึ้น

หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์สามัคคี
29 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน
สู่ย่านการเกษตร สายนา
มีการคมนาคม
นายเหรียญ ถึงที่นานางฉวี ที่สะดวกขึ้น
หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์สามัคคี
(ลำดับที่ 2 หมู่ที่ 7)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

2,400,000

-

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

240,000

-

ระยะทาง
ถนน
ที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
4,650 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
ยาว 4,000 เมตร
หรือพื้นที่ปริมาตรไม่น้อยกว่า
16,000 ตร.ม. (ตามแบบ
อบต.หนองนางกำหนด)

ตัวชี้วดั
(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

30 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน
สู่ย่านการเกษตร สายนา
มีการคมนาคม
นายจันที ถึงที่นานาย
ที่สะดวกขึ้น
บริรุณร์ หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์
สามัคคี
(ลำดับที่ 3 หมู่ที่ 7)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาด
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
ยาว 5,000 เมตร
หรือพื้นที่ปริมาตรไม่น้อย
กว่า 20,000 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)
31 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก
มีการคมนาคม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
จากบ้านนายบุญศรี พรมดา ที่สะดวกขึ้น
500.00 เมตร หนา 0.15
ถึงบ้านนายสนทยา
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ดวงวณิชชากร หมู่ที่ 7
ข้างละ 0.50 เมตร หรือ
บ้านราษฎร์สามัคคี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
(ลำดับที่ 4 หมู่ที่ 7)
2,000 ตร.ม. (ตามแบบ
อบต.หนองนางกำหนด)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
-

-

-

300,000

-

-

-

-
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2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

1,100,000 ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายกำจัด ถึงบ้าน
นางศิริพร ยี้เกาะ หมู่ที่ 7
บ้านราษฎร์สามัคคี
(ลำดับที่ 5 หมู่ที่ 7)

เพื่อให้ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

33 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางเส้นพนังอ่าง
เก็บน้ำห้วยบังพวนถึงบ้าน
ราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 7
(ลำดับที่ 8 หมู่ที่ 7)

เพื่อให้ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 400.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,600
ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนอง
นางกำหนด)
ซ่อมแซมถนนลาดยาง.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

880,000

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

-

1,500,000

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กรม
ชลประทาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูมิ
34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 ถึงคลองน้ำ
(ลำดับที่ 2 หมู่ที่ 8)
35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากประปาข้างโรงเรียน
หนองนางพิทนาคม
ถึงวัดสุวรรณภูมิ
หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูมิ
(ลำดับที่ 2 หมู่ที่ 8)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
มีการคมนาคม
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
ที่สะดวกขึ้น
575.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 812 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
มีการคมนาคม
กว้าง 5.00 เมตร
ที่สะดวกขึ้น
ยาว 573.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 2,865
ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนอง
นางกำหนด)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

500,000

-

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

1,600,000

-

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

36 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
บ้านสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 8
(ลำดับที่ 6 หมู่ที่ 8)
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส
37 ก่อสร้างรางระบายน้ำ(คสล.)
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
เริ่มจากโนนสดใส ซอย 9
ถึงโนนสดใส ซอย 5
ข้างโรงเรียน (ลำดับที่ 1
หมู่ที่ 9)
38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายโยธิน น้อยยะ
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส
(ลำดับที่ 10 หมู่ที่ 9)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้ำใน
หมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด

-

-

-

-

500,000

ระยะทางราง การระบายน้ำมี
ระบายน้ำที่ ความสะดวกขึ้น
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้ำใน
หมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 239 เมตร พร้อมฝาปิด
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด

-

-

-

420,000

-

ระยะทางราง การระบายน้ำมี
ระบายน้ำที่ ความสะดวกขึ้น
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

เพื่อให้
ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 370
เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,480.00 ตร.ม. (ตามแบบ
อบต.หนองนาง กำหนด)

-

-

-

-

760,000

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง
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ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

39 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
มีการคมนาคม
เส้นทางออกไปบ้านสมสร้าง ที่สะดวกขึ้น
(ลำดับที่ 5 หมู่ที่ 9)

40 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง มีการคมนาคม
ข้างวัดป่าวิเวกธรรมวนาราม ที่สะดวกขึ้น
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส
(ลำดับที่ 11 หมู่ที่ 9)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 17.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 102.00 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 168.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
672.00 ตร.ม. (ตามแบบ
อบต.หนองนาง กำหนด)

41 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ในบริเวณพื้นที่กรมธนารักษ์ มีการคมนาคม
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส
ที่สะดวกขึ้น
กำหนด)
(ลำดับที่ 14 หมู่ที่ 9)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

55,000

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลดภัย

กองช่าง

-

-

-

-

350,000

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

-

300,000

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

42 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน
เส้นทางบ้านนางเมือง
มีการคมนาคม
วงศ์คำ หมู่ที่ 9 บ้านโนน
ที่สะดวกขึ้น
สดใส (ลำดับที่ 15 หมู่ที่ 9)

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาด
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)

-

-

-

-

300,000

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

43 โครงการซ่อมแซมบล็อก
คอนเวิร์ส ห้วยโพนน้อย
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส
(ลำดับที่ 18 หมู่ที่ 9)

ซ่อมแซมบล็อกคอนเวิร์ส
ขนาดกว้าง 15.00 เมตร
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)

-

-

-

-

800,000

บล็อกคอน เส้นทางได้รับ
เวิร์สที่ดำเนิน การ บำรุงรักษา
การแล้วเสร็จ และประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้ อย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

เพื่อบำรุงรักษา
เส้นทาง และให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

-38-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว
44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
จากถนนลูกรังนานายมวย
ยศธะแสน ถึงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเก่า หมู่ที่ 10
บ้านคำป่าก้าว
นค.ถ 118-17
(ลำดับที่ 1 หมู่ที่ 10)
45 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากนา
นางบุญปราง พรมมา ถึง
บ้านนายสกุลชัย แผ้วชมภู
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว
นค.ถ 118-19
(ลำดับที่ 2 หมู่ที่ 10)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

เพื่อให้
ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 573.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.50
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,865.00 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.หนองนาง

-

-

-

2,000,000

เพื่อให้
ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 945
เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 4,700
ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หนอง
นาง กำหนด)

-

-

-

46 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น เพื่อกักเก็บน้ำ
ห้วยไร่ บริเวณที่นาพ่อตายศ ใช้ในการ
สิงหา หมู่ที่ 10 บ้านคำป่า อุปโภคบริโภค
ก้าว (ลำดับที่ 3 หมู่ที่ 10)

ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาด
กว้าง 14.00 เมตร สันฝาย
สูง 1.50 เมตร (ตามแบบ
อบต.หนองนางกำหนด)

-

-

-

-39-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

2,600,000 ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

800,000

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

จำนวนฝาย
น้ำล้นที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

47 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์สข้ามถนนเส้นคำ
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว
(ลำดับที่ 7 หมู่ที่ 10)

เพื่อบำรุงรักษา
เส้นทาง และให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง
กรมทางหลวงชนบท)

-

-

-

-

600,000

48 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์สข้ามถนนทางบ้านคำป่า
ก้าว หมู่ที่ 10
(ลำดับที่ 7 หมู่ที่ 10)

เพื่อบำรุงรักษา
เส้นทาง และให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง
กรมทางหลวงชนบท)

-

-

-

-

600,000

49 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านคำป่าก้าว
(ลำดับที่ 10 หมู่ที่ 10)

เพื่อให้ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

ปรับปรุงถนน คสล.
(ตามแบบ อบต.หนองนาง

-

-

-

-

500,000

กำหนด)
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ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

บล็อกคอน เส้นทางได้รับ
เวิร์สที่ดำเนิน การ บำรุงรักษา
การแล้วเสร็จ และประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้ อย่าง
ปลอดภัย
บล็อกคอน เส้นทางได้รับ
เวิร์สที่ดำเนิน การ บำรุงรักษา
การแล้วเสร็จ และประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้ อย่าง
ปลอดภัย
ระยะทาง
ประชาชนใช้
ถนน
ถนนในการ
ที่ดำเนินการ สัญจรมีความ
แล้วเสร็จ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

50 โครงการวางท่อระบายน้ำ
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว
-สี่แยกหน้าวัดคำป่าก้าว
-สามแยกหน้าบ้านนางเรไร
ถอยกะโท
-สามแยกหน้าบ้านนาย
ประคอง บุษบา
(ลำดับที่ 11 หมู่ที่ 10)
51 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร บริเวณ
ถนนคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10
บ้านคำป่าก้าว
(ลำดับที่ 13 หมู่ที่ 10)

วัตถุประสงค์
เพื่อบำรุงรักษา
เส้นทาง และให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วางท่อระบายน้ำ
-สี่แยกหน้าวัดคำป่าก้าว
-สามแยกหน้าบ้านนางเรไร
ถอยกะโท
-สามแยกหน้าบ้านนาย
ประคอง บุษบา

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

200,000

จำนวนการ
วางท่อ
ระบายน้ำที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

เส้นทางได้รับ
การ บำรุงรักษา
และประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้ อย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

-

300,000

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

-

300,000

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)

เพื่อให้ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
(ตามแบบ อบต.หนองนาง

52 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน
สู่พื้นที่การเกษตร จากถนน มีการคมนาคม
หน้าบ้านนายสมพร ถึงที่นา ที่สะดวกขึ้น
นายยง พับภา หมู่ที่ 10
บ้านคำป่าก้าว
(ลำดับที่ 14 หมู่ที่ 10)

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)

กำหนด)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

53

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร บริเวณ
ถนนเส้นคำ หมู่ที่ 10
บ้านคำป่าก้าว
(ลำดับที่ 15 หมู่ที่ 10)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร บริเวณ
ถนนเส้นข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน
ถึงนานายวิชัย อรรคราช
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว
(ลำดับที่ 15 หมู่ที่ 10)
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านคำป่าก้าว
(ลำดับที่ 20 หมู่ที่ 10)
-/-/-/18/37 โครงการ

เพื่อให้
ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
(ตามแบบ อบต.หนอง
นาง กำหนด)

-

-

-

-

200,000

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

เพื่อให้
ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
(ตามแบบ อบต.หนอง
นาง กำหนด)

-

-

-

-

200,000

ระยะทาง
ถนน
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา ก่อสร้างรางระบายน้ำ
การระบายน้ำ คสล. (ตามแบบ อบต.
ในหมู่บ้าน
หนองนาง กำหนด)

-

-

-

-

500,000

ระยะทางราง การระบายน้ำมี
ระบายน้ำที่ ความสะดวกขึ้น
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

-

-

-

11,832,000

19,579,000

54

55

รวม
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2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย
1 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมระบบสูบ
น้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อการ
เกษตร หมู่ที่ 1
บ้านนาน้ำพาย
(ลำดับที่ 4 หมู่ที่ 1)
2. โครงการติดตั้งระบบสูบ
น้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับ
การเกษตร หมู่ที่ 1
บ้านนาน้ำพาย
(ลำดับที่ 6 หมู่ที่ 1)
3 โครงการขุดลอกห้วยโพน
ตอนล่าง หมู่ที่ 1
บ้านนาน้ำพาย
(ลำดับที่ 3 หมู่ที่ 1)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้เกษตรกร
และประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร

ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล
จำนวน 2 จุด
บริเวณพื้นที่การเกษตร
-ที่นายสนั่น น้อยยะ
-ที่นางพิมลสิริ พรหมมา
(ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด)

-

-

-

-

2,000,000 จำนวนจุดบ่อ
บาดาล
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร

-กองช่าง
-กรม
ทรัพยากร
น้ำบาดาล

เพื่อให้เกษตรกร
และประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร

ดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บริเวณพื้นที่การเกษตร
(ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด)

-

-

-

-

2,000,000 จำนวนระบบ
สูบน้ำที่
ดำเนินการ
ติดตั้งแล้ว
เสร็จ

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร

-กองช่าง
-กรม
ทรัพยากร
น้ำบาดาล

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคตลอดปี

ขุดลอกห้วย
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร
ยาว 350.00 เมตร
(ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด)

-

-

-

-

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร

กองช่าง
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500,000

ระยะทาง
ห้วยที่
ดำเนินการ
ขุดลอก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 2 บ้านนาดง
4 โครงการขุดลอกฝาย
หลวงน้ำลอดโพด
หมู่ที่ 2 บ้านนาดง
(ลำดับที่ 7 หมู่ที่ 2)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคตลอดปี

5

โครงการกำจัดวัชพืชด้วย เพื่อกักเก็บน้ำใช้
แบคโฮ ห้วยแสงตอนบน ในการอุปโภค
หมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 1 บ้านนา บริโภค
น้ำพาย ตำบลหนองนาง

6

โครงการขุดลอกห้วย
วังทม วังไผ่ วังคอม
หมู่ที่ 2 บ้านนาดง
(ลำดับที่ 8 หมู่ที่ 2)
โครงการกำจัดวัชพืช
ห้วยวังทม หมู่ที่ 2
บ้านนาดง
(ลำดับที่ 13 หมู่ที่ 2)

7

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคตลอดปี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ขุดลอกฝาย
(ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด)

-

-

-

-

500,000

กำจัดวัชพืช
ขนาดห้วยกว้าง 10.00เมตร
ยาว 1,476 เมตร
(ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด)

-

-

150,000

-

-

-

-

-

-

800,000

-

-

-

-

500,000

ขุดลอกห้วย
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
(ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด)
เพื่อกักเก็บน้ำใช้ กำจัดวัชพืชขนาดลำห้วย
ในการอุปโภค
ยาว 500 เมตร
บริโภค
(ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด)
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ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

จำนวนฝายที่ เกษตรกรและ
ดำเนินการ ประชาชนมี
ขุดลอก
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร

กองช่าง

ระยะทาง
ห้วยที่
ดำเนินการ
กำจัดแล้ว
เสร็จ
ระยะทาง
ห้วยที่
ดำเนินการ
ขุดลอก
ระยะทาง
ห้วยที่
ดำเนินการ
กำจัดแล้ว
เสร็จ

มีแหล่งกักกเก็บ
น้ำเพื่อ
การเกษตร

กองช่าง

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร
มีแหล่งกักกเก็บ
น้ำเพื่อ
การเกษตร

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง
8 โครงการติดตั้งระบบสูบ
น้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับ
การเกษตร หมู่ที่ 6
บ้านสมสร้าง
(ลำดับที่ 4 หมู่ที่ 6)
9 โครงการขุดลอกสระ
หลวง หมู่ที่ 6
บ้านสมสร้าง
(ลำดับที่ 6 หมู่ที่ 6)
10 โครงการขุดลอกห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 6
บ้านสมสร้าง
(ลำดับที่ 7 หมู่ที่ 6)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้เกษตรกร
และประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร

ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล
จำนวน 1 จุด
บริเวณพื้นที่การเกษตร
(ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด)

-

-

-

-

2,000,000 จำนวนจุดบ่อ
บาดาล
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร

กองช่าง

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคตลอดปี

ขุดลอกสระ
(ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด)

-

-

-

-

1,000,000 จำนวนสระ
ที่ดำเนินการ
ขุดลอก

กองช่าง

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคตลอดปี

ขุดลอกลำห้วย
(ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด)

-

-

-

-

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร
เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร
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2565
(บาท)

500,000

จำนวนห้วย
ที่ดำเนินการ
ขุดลอก

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูมิ
11 โครงการกำจัดวัชพืชด้วย
แบคโฮ ห้วยบังพวน
จากสะพานบ้านหนอง
นางถึงที่นานายโฮม
พรมศรี บ้านนาน้ำพาย
ตำบลหนองนาง
(ลำดับที่ 10 หมู่ที่ 8)
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส
12 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลติดตั้งระบบสูบน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร บริเวณที่
สาธารณะวัดป่าวิเวก
ธรรมวนาราม หมู่ที่ 9
บ้านโนนสดใส
(ลำดับที่ 1 หมู่ที่ 9)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ กำจัดวัชพืช
ในการอุปโภค
ขนาดห้วยกว้าง 10 เมตร
บริโภค
ยาว 1,476 เมตร
(ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด)

-

-

-

-

500,000

เพื่อให้เกษตรกร ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล
และประชาชนมี (ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด)
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร

-

-

-

2,000,000

-
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ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทาง
ห้วยที่
ดำเนินการ
กำจัดแล้ว
เสร็จ

มีแหล่งกักกเก็บ
น้ำเพื่อ
การเกษตร

กองช่าง

จำนวนจุดบ่อ
บาดาล
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร

-กองช่าง
-กรม
ทรัพยากร
น้ำบาดาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วและการบริการมุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

13 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร บริเวณที่
ห้วยนาโคก หมู่ที่ 9
บ้านโนนสดใส
(ลำดับที่ 2 หมู่ที่ 9)
14 โครงการขุดลอกห้วย
ดอนกลอย หมู่ที่ 9
บ้านโนนสดใส
(ลำดับที่ 6 หมู่ที่ 9)
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว
15 โครงการขุดลอกห้วยคำ
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว
(ลำดับที่ 17 หมู่ที่ 10)
รวม -/-/1/1/13 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(บาท) (บาท)

2565
(บาท)

เพื่อให้เกษตรกร ดำเนินการขุดเจาะบ่อ
และประชาชนมี บาดาล (ตามแบบ
แหล่งน้ำใช้เพื่อ ที่ อบต.กำหนด)
การเกษตร

-

-

-

-

2,000,000

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคตลอดปี

ขุดลอกลำห้วย
(ตามแบบ ที่ อบต.
กำหนด)

-

-

-

-

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคตลอดปี

ขุดลอกลำห้วย
ขนาดกว้าง 15.00
เมตร (ตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด)

-

-

-

-

-

150,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
รับผิดชอบ
หลัก

จำนวนจุดบ่อ
บาดาล
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร

-กองช่าง
-กรม
ทรัพยากร
น้ำบาดาล

500,000

ระยะทาง
ห้วยที่
ดำเนินการ
ขุดลอก

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร

กองช่าง

-

1,000,000

ระยะทาง
ห้วยที่
ดำเนินการ
ขุดลอก

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร

กองช่าง

2,000,000

13,800,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
1

รวม

โครงการ
โครงการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันสำคัญ
พระมหากษัตริย์

-/-/-/1/1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเทิดทูนป้อง
ป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการปกป้องและเทิดทูน
สถาบันสำคัญ
พระมหากษัตริย์ เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ
-

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

120,000 120,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีความ
จงรักษ์ภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

สำนักงานปลัด

-

120,000 120,000

-

-

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

-

-

-

-
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๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
2.2 แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการทัศนศึกษา
เพื่อเสริมสร้าง
นอกสถานที่ศูนย์พัฒนา ประสบการณ์ตรง
เด็กเล็ก
ให้กับผู้เรียน
เพิ่มเติม
นอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียน

2

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
(ค่าหนังสือเรียน,
ค่าอุปกรณ์การเรียน,
ค่าเครื่องแบบนักเรียน,
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

ที่

โครงการ

เพื่อให้สถานศึกษามี
งบประมาณในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ และ
พัฒนาหลักสูตร
ส่งเสริมงานวิชาการ
และพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
ในสังกัด อบต.หนองนาง
ทั้ง ๒ แห่ง
-ศพด.บ้านนาน้ำพาย
-ศพด.บ้านสุวรรณภูมิ

-

-

20,000

20,000

20,000

จำนวนเด็ก ผู้เรียนได้รับ
นักเรียนที่เข้า การพัฒนา
ร่วมกิจกรรม ทักษะการ
เรียนรู้

กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.หนองนาง
- ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
ของ ศพด.
(ค่าหนังสือเรียน,
ค่าอุปกรณ์การเรียน,
ค่าเครื่องแบบนักเรียน,
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

-

-

๕0,๐๐๐

๕0,๐๐๐

๕0,๐๐๐

จำนวนเด็กที่
ได้รับการ
จัดสรร

กองการศึกษา
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เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
2.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสุวรรณภูมิ

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่รองรับ
จำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น
ได้มาตรฐาน และมี
ความปลอดภัย

4

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาน้ำ
พาย

5

โครงการต่อเติม
สถานที่ประกอบ
อาหารสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สุวรรณภูมิ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วดั (KPI)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณภูมิ
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)

-

-

-

100,000

100,000

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ
ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่รองรับ
จำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น
ได้มาตรฐาน และมี
ความปลอดภัย

ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
น้ำพาย (ตามแบบ อบต.
หนองนาง กำหนด)

-

-

-

100,000

100,000

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ
ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ

-เพื่อให้มีที่ประกอบ
อาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสุวรรณภูมิ

ต่อเติมสถานที่ประกอบ
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สุวรรณภูมิ (ตามแบบ อบต.
หนองนาง กำหนด)

-

-

200,000

-

-
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สุวรรณภุมิได้รับการ
ปรับปรุงให้
เหมาะสมและ
เพียงพอต่อจำนวน
เด็ก

กอง
การศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาน้ำพายได้รับ
การปรับปรุงให้
เหมาะสมและ
เพียงพอต่อจำนวน
เด็ก
สถานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกอบอาหาร สุวรรณภูมิมีที่
ประกอบอาหาร
ที่ดำเนินการ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
2.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

6

โครงการต่อเติม
สถานที่ประกอบ
อาหารสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กบ้าน
นาน้ำพาย

7

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาน้ำพาย

8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

-เพื่อให้มีที่ประกอบ
อาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาน้ำพาย

ต่อเติมสถานที่ประกอบ
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สุวรรณภูมิ (ตามแบบ อบต.
หนองนาง กำหนด)

-

-

200,000

-

-

- เพื่อให้สถานที่
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ มีความร่ม
รื่น ปลอดภัย ลด
ความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุ
โครงการปรับปรุงภูมิ - เพื่อให้สถานที่
ทัศน์บริเวณศูนย์
บริเวณศูนย์พัฒนา
พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กฯ มีความร่ม
สุวรรณภูมิ
รื่น ปลอดภัย ลด
ความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุ

ปรับปรุงภูมิทัศศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านน้ำพาย
เช่น ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงรั้ว
ฯลฯ (ตามแบบ อบต.หนอง
นางกำหนด)

-

-

-

400,000

ปรับปรุงภูมิทัศศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านน้ำพาย เช่น
ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงรั้ว ฯลฯ
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด)

-

-

-

300,000
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ตัวชี้วดั (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สถานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกอบอาหาร สุวรรณภูมิมีที่
ที่ดำเนินการ
ประกอบอาหาร

กอง
การศึกษาฯ

4๐๐,๐๐๐

จำนวนพื้นที่
ที่ดำเนินการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แล้วเสร็จ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ มีความร่มรื่น
ปลอดภัย ลดความ
เสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ

กอง
การศึกษาฯ

3๐๐,๐๐๐

จำนวนพื้นที่
ที่ดำเนินการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แล้วเสร็จ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ มีความร่มรื่น
ปลอดภัย ลดความ
เสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ

กอง
การศึกษาฯ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
2.2 แผนงานการศึกษา
ที่
9

๑0

๑1

โครงการ
โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
(ภายใน-ภายนอก)

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการจัด
การศึกษาของศูนย์
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.หนองนาง
จำนวน ๒ แห่ง
-ศพด.บ้านนาน้ำพาย
-ศพด.บ้านสุวรรณภูมิ
โครงการอบรมให้
เพื่ออบรมให้ความรู้ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการป้องกัน การป้องกันและระงับเหตุ
การป้องกันและระงับ และระงับเหตุ
อัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหตุอัคคีภัยแก่
อัคคีภัย
ในสังกัด อบต.หนองนาง
นักเรียน
จำนวน 2 แห่ง
-ศพด.บ้านนาน้ำพาย
-ศพด.บ้านสุวรรณภูมิ
โครงการพัฒนา
เพื่อจัดทำหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตร
สถานศึกษา
สถานศึกษา

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

บุคลากรที่
จัดการเรียน
การสอน

บุคลากรได้พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน

กอง
การศึกษาฯ

-

-

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม ฯ

เด็กนักเรียน/
ผู้ปกครองมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับเหตุอัคคีภัย

กอง
การศึกษาฯ

-

-

-

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

บุคลากรที่
จัดการเรียน
การสอน

หลักสูตรสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพ

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
2.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

๑2

โครงการจัด
นิทรรศการ
แสดงผลงานนักเรียน
และครูประจำปี
การศึกษา

๑3

๑4

วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงผลงาน
ของเด็กและ
ผู้ปกครองและเด็กมี
กิจกรรมร่วมกัน
เห็นพัฒนาการของ
เด็ก
โครงการฝึกอบรม
ครูและเด็กมีความรู้
ซ้อมแผนและป้องกัน ในการป้องกันภัย
ภัยต่างๆของ
ต่างๆ
สถานศึกษา
ในสถานศึกษา
โครงการฟันสวย
ยิ้มใส

เพื่อให้ผู้เรียนมี
สุขภาพช่องปาก
ที่แข็งแรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานครูและเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๒ แห่ง

-

-

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ความพึง
พอใจร้อยละ
๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

ฝึกอบรมซ้อมแผนและ
ป้องกันภัย ให้กับครู,
เด็กนักเรียนใน ศพด. สังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองนาง
จำนวน 2 แห่ง
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน
เด็กนักเรียนใน ศพด. สังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองนาง
จำนวน 2 แห่ง

-

-

-

๑๐,๐๐๐

๑0,000

จำนวนครู
นักเรียนที่ได้
ฝึกอบรม

ครูและเด็กมีความรู้
ในการป้องกันภัย
ต่างๆในสถานศึกษา

กองการศึกษา

-

-

-

๑๐,๐๐๐

๑0,000

จำนวนเด็ก เด็กนักเรียนมี
นักเรียนที่เข้า สุขภาพช่องปากที่
ตรวจสุขภาพ แข็งแรง
ฟัน
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กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
2.2 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑5

โครงการส่งเสริม
ระเบียบวินัยเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ระเบียบวินัย

16

โครงการหนูน้อย
สุขภาพดี
(กายบริหาร)

เพื่อให้ผู้เรียนมี
สุขภาพแข็งแรง

17

โครงการวัคซีน
เด็กจมน้ำ

18

โครงการฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อใน
เด็กปฐมวัย

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ปฐมวัยมีทักษะใน
การว่ายน้ำและ
ป้องกันการจมน้ำ
เพื่อให้ผู้ปกครอง
เด็กนักเรียนใน
นักเรียน มีความรู้ ศพด. ๒ แห่ง
เกี่ยวกับการป้องกัน สังกัด อบต.หนองนาง
โรคติดต่อในเด็ก
ปฐมวัย

จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบ
วินัย ให้กับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.หนองนาง
จำนวน 2 แห่ง
จัดกิจกรรมการบริหารให้กับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.หนอนาง
จำนวน 2 แห่ง
จัดกิจกรรมการป้องกันการ
จมน้ำ ให้กับเด็กนักเรียนใน
ศพด.สังกัด อบต.หนองนาง
จำนวน 2 แห่ง

งบประมาณ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI)

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

จำนวนเด็ก
นักเรียนที่ เข้า
ร่วมกิจกรรม

ผู้เรียนมีระเบียบ
วินัยมากขึ้น

กองการศึกษา

-

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

ผู้เรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองการศึกษา

-

-

25,000

25,000

เด็กมีทักษะในการ
ป้องกันการจมน้ำ

กองการศึกษา

-

-

20,000

20,000

จำนวนเด็ก
นักเรียนที่
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้ปกครอง ,นักเรียน
มีความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อ

กองการศึกษา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
2.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑9

โครงการจัดซื้อวัสดุ
สื่อการเรียนการสอน
แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.
หนองนาง
โครงการวันสำคัญ
และงานประเพณี
-วันแม่แห่งชาติ,
วันออกพรรษา,
วันลอยกระทง,
วันพ่อแห่งชาติ,
วันเด็กแห่งชาติ,
วันสงกรานต์ ,
วันไหว้ครู ฯลฯ

-เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์การเรียน
การสอนที่
เพียงพอ
เพื่อให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ
กับชุมชน

20

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วดั (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.หนอง
นาง

-

-

-

๑๔๐,๐๐๐

๑๔๐,๐๐๐

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กนักเรียนมีสื่อ
การเรียนการสอน
ต่อความต้องการ

กองการศึกษา

เด็กนักเรียนใน
ศพด. ๒ แห่ง
สังกัด อบต.หนองนาง

-

-

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้มีความรู้และสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่
ดีงาม

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
2.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

21

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน/รายหัว)

รวม

-/-/2/21/19 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการ
สอน/รายหัว ของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็ก
-

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณอย่าง
ครบถ้วน ทำให้
การเรียน มี
ประสิทธิภาพ
-

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔(บาท)

2565
(บาท)

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

-

-

-

102,000

102,000

นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้รับ
การ จัดสรร
งบประมาณ

-

-

-

70,000

1,826,000

1,626,000

-
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่/สงกรานต์

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและลด
อุบัติทางถนน
ในช่วงเทศกาล

2

โครงการฝึกอบบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนอง
นาง (หลักสูตรจัดตั้ง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตั้งจุดบริการประชาชนใน
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ โดยการจัดทำ
ป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ
เพื่อให้พัฒนา
จัดฝึกอบรมให้กับ
ศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
อาสาสมัครฯ ให้ พลเรือน (อปพร.) ตำบล
มีทักษะในการ หนองนาง หลักสูตรจัดตั้ง
ปฏิบัติหน้าที่
5 วัน
บริการ
ประชาชน

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

60,000

60,000

จำนวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง

อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง

สำนักงานปลัด

-

-

-

150,000

150,000

จำนวน
อปพร.ที่เข้า
รับการ
ฝึกอบรม

อาสาสมัครมี
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่มากขึ้น

สำนักงานปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบตั ิการ
จิตอาสาภัยพิบตั ิประจำ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองนาง

เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ให้บุคลากรที่
ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
การป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้
ประชาชน
เล็งเห็น
ความสำคัญ
ของการรักษา
กฎจราจร

4 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎจราจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

จัดอบรมทบทวนจิตอาสา
ภัยพิบัติขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนอง
นาง หลักสูตรทบทวน
จำนวน 50 คน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าที่พัก
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึก
ปฏิบัติ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ฯลฯ

-

-

-

100,000

100,000

จัดฝึกอบรมและรณรงค์
ให้กับประชาชนในพื้นที่
ตำบลหนองนาง

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จำนวนจิต
อาสาภัย
พิบัติของ

ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
ให้การ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเมื่อ
เกิดสาธารณภัย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สำนักงานปลัด

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
และรักษากฎ
จราจร

สำนักงานปลัด

เข้ารับการ
อบรม

-
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-

30,000

30,000

จำนวน
ประชาชนผู้
เข้ารับการ
อบรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

5

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

6

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การดับเพลิงใน
สถานศึกษา

รวม

-/-/-/6/6 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้การ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
เพื่อให้นักเรียน
บุคลากรทางการ
ศึกษา
มีความรู้การ
ดับเพลิง
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

จัดอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ให้กับประชาชนในพื้นที่
ตำบลหนองนาง
จัดอบรมให้ความรู้การ
ดับเพลิงในสถานศึกษาใน
พื้นที่ตำบลหนองนาง
จำนวน 6 แห่ง

-

-

-

30,000

30,000

-

-

-

50,000

50,000

-

-

-

-

420,000

420,000
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

จำนวน
ประชาชนที่
เข้ารับการ
อบรม
จำนวน
นักเรียนที่เข้า
รับการอบรม

ประชาชนมี
ความรู้การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

สำนักงานปลัด

นักเรียนมีความรู้
การดับเพลิง

สำนักงานปลัด

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพทอเสื่อและกลุ่ม
อาชีพจักสาน
(ลำดับที่ 12 หมู่ที่ 2)

2

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพเลี้ยงโค กระบือ
(ลำดับที่ 12 หมู่ที่ 2)

3

โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชน
(ลำดับที่ 10 หมู่ที่ 6)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพและสร้าง
รายได้ให้กับ
ตนเองและ
ครอบครัว
เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพและสร้าง
รายได้ให้กับ
ตนเองและ
ครอบครัว
เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพและสร้าง
รายได้ให้กับ
ตนเองและ
ครอบครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

จัดฝึกอบรมสนับสนุนด้าน
อาชีพการทอเสื่อและกลุ่ม
อาชีพจักสาน ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ตำบล
หนองนาง
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงโค
กระบือ ในพื้นที่ตำบลหนอง
นาง

-

-

-

30,000

30,000

กลุ่มอาชีพ
ที่เข้ารับการ
อบรม

ประชาชนมีทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สำนักงานปลัด

-

-

-

50,000

50,000

กลุ่มอาชีพ
ที่เข้ารับการ
อบรม

ประชาชนมีทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สำนักงานปลัด

จัดฝึกอบรมสนับสนุนด้าน
อาชีพ ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลหนองนาง

-

-

-

30,000

30,000

จำนวน
ประชาชนที่
เข้ารับการ
อบรม

ประชาชนมีทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สำนักงานปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
4

5

6

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมการเลี้ยง เพื่อให้ประชาชนมี
ไก่พันธุ์พื้นบ้าน(ลำดับที่ อาชีพและสร้าง
19 หมู่ที่ 10)
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว
โครงการอบรมเชิง
เพื่อให้ความรู้
ปฏิบัติการส่งเสริม
ส่งเสริมการประชุม
สนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมในการ
ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล จัดทำแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น
ตำบลหนองนาง
โครงการอบรมส่งเสริมให้ เพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิ ความรู้ทางกฎหมายที่
และหน้าที่ของประชาชน ใกล้ตัวกับประชาชน
และใช้เป็นประจำใน
ที่ควรรู้
ชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์
พื้นเมือง ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตำบลหนองนาง

-

-

-

30,000

30,000

กลุ่มอาชีพ
ที่เข้ารับการ
อบรม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/
ตำบล หมู่ที่ 1 - 10 ตำบล
หนองนาง

-

-

-

30,000

30,000

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้
ด้านกฎหมาย สิทธิและหน้า
ของประชาชนที่ควรรู้ ให้กับ
ประชาชนตำบลหนองนาง

-

-

-

20,000

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
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20,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีทักษะ
สำนักงานปลัด
ในการประกอบ
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น
ประชาชนได้มีส่วน สำนักงานปลัด
ร่วมในการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนา อบต.
และแผนชุมชน
ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น
เกี่ยวกับการใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

สำนักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540

8

โครงการอบรมส่งเสริม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ

9

โครงการอุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
หนองคาย เพื่อ
สงเคราะห์ บรรเทาสา
ธารณภัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
กิจกรรมการกุศล
-/-/-/9/9 โครงการ

เพื่อให้พนักงานส่วน
ตำบล ประชาชน
ทั่วไปมีความรู้ความ
เข้าใจใน
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
เพื่อให้ประชาชน และ
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ใน
เกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่ออุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
หนองคาย ในการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนจากสา
ธารณภัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต
-

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

จัดอบรมให้ความรู้ตาม
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ให้กับประชาชน
ตำบลหนองนาง

-

-

-

20,000

20,000

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความรู้ตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

สำนักงานปลัด

จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่
ประชาชนและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ตำบลหนองนาง

-

-

-

20,000

20,000

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สำนักงานปลัด

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
หนองคาย เพื่อสงเคราะห์
บรรเทาสาธารณภัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต และกิจกรรม
การกุศล

-

-

-

20,000

20,000

อุดหนุน
1 ครั้ง/ปี

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ การ
สงเคราะห์อย่าง
ทันท่วงที

-

-

-

-

250,000

250,000

-62-

-

-

-สำนักงานปลัด
-เหล่ากาชาด
จังหวัด
หนองคาย

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระนางเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อดำเนินการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ในพื้นที่

เพื่อดำเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข

2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ฯ เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวัคซีน ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

-

-

-

200,000

200,000

จำนวนสุนัข
แมว ที่ได้รับ
วัคซีน

ประชาชนได้รับ
สำนักงานปลัด
การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในพื้นที่

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หรือ อปท.
ดำเนินการเอง
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข
ที่กรรมการแต่ละหมู่บ้าน
เสนอ

-

-

-

200,000

200,000

จำนวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีความรู้ สำนักงานปลัด
เกี่ยวกับการ
สาธารณสุข
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัก
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อสำรวจ
ข้อมูลจำนวน
สัตว์และขั้น
ทะเบียนสัตว์

4

โครงการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ

เพื่อรณรงค์
ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

-

-

-

10,000

10,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ เช่น ค่าอุปกรณ์
ค่าน้ำยาต่าง ๆ ค่าวัสดุ
ค่าป้ายประสัมพันธ์ ค่าป้าย
รณรงค์ ค่าวัสดุอื่นที่จำเป็น
ฯลฯ

-

-

-

100,000 100,000 จำนวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ

-64-

จำนวนสุนัข
แมว ที่ได้รับ
การสำรวจ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มีฐานข้อมูล
สำนักงานปลัด
จำนวนสุนัขและ
แมวในพื้นที่ตำบล
หนองนาง

ประชาชนมี
ความรู้และ
ป้องกันตนเองกับ
โรคติดต่อ

สำนักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

30,000 จำนวน
อาสาสมัคร
บริบาล
ท้องถิ่น
ที่ผ่านการ
อบรม

5

โครงการจัดการอบรม
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น

เพื่ออบรมให้
ความรู้อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นใน
การดูแลผูส้ ูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง

อบรมให้ความรู้
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ในการดูแลผู้สงู อายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
ในพื้นที่ตำบลหนองนาง

-

-

-

30,000

6

ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนค่า
ป่วยการ
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น

ค่าตอบแทน ค่าป่วยการ
ชดเชย อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ที่ผ่านการอบรม

-

-

-

240,000 240,000 จำนวน
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
ที่ได้รับการ
ดูแล

-

-

-

780,000

รวม -/-/-/6/6 โครงการ
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780,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อาสาสมัคร
สำนักงานปลัด
บริบาลท้องถิ่นมี
ความรู้ในการ
ดูแลผูส้ ูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูลแล
ที่ดีขึ้น

สำนักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยด้อยโอกาส ผู้ป่วย
มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่
พึ่ง

เพื่อให้ผู้ป่วยด้อย
โอกาส ผู้ป่วยมี
รายได้น้อยและผู้ไร้
ที่พึ่ง มีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีขึ้น

ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส
ผู้ป่วยมีรายได้น้อยและผู้ไร้
ที่พึ่ง ในพื้นที่ตำบลหนอง
นาง

-

-

-

100,000 100,000 จำนวนที่อยู่

รวม

-/-/-/1/1 โครงการ

-

-

-

-

-

100,000 100,000

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(บาท) (บาท)
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๒๕๖๔
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผู้ป่วยด้อยโอกาส สำนักงานปลัด
อาศัยที่ได้รับ ผู้ป่วยมีรายได้
การซ่อมแซม น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1

โครงการสำรวจที่ดิน
และทะเบียนทรัพย์สิน

รวม

-/-/-/1/1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจที่ดิน
และทะเบียน
ทรัพย์สิน

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสำรวจที่ดินและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ

-

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

-

-

-

-

-

-
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI)

100,000

100,000

ร้อยละที่ดิน
และทรัพย์สินที่
ดำเนินการ
สำรวจแล้ว
เสร็จ

มีฐานข้อมูลที่ดิน
และทะเบียน
ทรัพย์สินพื้นที่
ตำบลหนองนาง

กองคลัง

100,000

100,000

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
เป้าหมาย
(KPI)
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
1 โครงการจัดงานวันชาติ
5 ธันวามหาราช

เพื่อจัดงาน
จัดกิจกรรมทำบุญตัก
เฉลิมพระ
บาตรและจุดเทียนชัย
ชนมพรรษา 5 ถวายพระพร
ธันวามหาราช

ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
1 โครงการวันคล้ายวันพระ
เพื่อให้
บรมราชสมภพของ
ประชาชนมี
พระบาทสมเด็จพระบรม
ส่วนร่วมใน
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
การถวาย
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ ความ
บพิตร วันชาติและวันพ่อ
จงรักภักดี
แห่งชาติ

จัดกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจ ประชาชนได้แสดงความ
ร้อยละ 80
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ของผู้เข้าร่วม พระมหากษัตริย์
โครงการ

กองการศึกษา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สำนักงานปลัด

ประชาชนมีจิตสำนึกใน
การปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 1
เหตุผลการเปลีย่ นแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตามรูปแบบ พร้อมทั้งชื่อโครงการกิจกรรมและวัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
ความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชดั เจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทวี่ างไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เปลี่ยนแปลงเป็น
แผนงานงานบริหารงานทั่วไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
ได้รบั
รับผิดชอบหลัก
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ เพื่อจัดงาน
ชนมพรรษา 12 สิงหา มหา เฉลิมพระ
ราชินี วันแม่แห่งชาติ
ชนมพรรษา
12 สิงหา
มหาราช
ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
2 โครงการวันเฉลิมพระ
เพื่อเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เกียรติสมเด็จ
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชนนีพันปี
และวันแม่แห่งชาติ
หลวง
(12 สิงหาคม)

จัดกิจกรรมทำบุญตัก
บาตรและจุดเทียนชัย
ถวายพระพร

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

สำนักงานปลัด

จัดกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดี เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
จิตสำนึกใน การ
ปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติ

สำนักงานปลัด

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 2
เหตุผลการเปลีย่ นแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตามรูปแบบ พร้อมทั้งชื่อโครงการกิจกรรมและวัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
ความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชดั เจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทวี่ างไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เปลี่ยนแปลงเป็น
แผนงานงานบริหารงานทั่วไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
ได้รบั
รับผิดชอบหลัก
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
3 โครงการวันปิยมหาราช

เพื่อเทิดทูน
หน่วยงานราชการ
สถาบัน
ภาคเอกชนและ
พระมหากษัตริย์ ประชาชนทั่วไป
ให้มีความมั่นคง
เป็นศูนย์รวม
จิตใจและความ
รัก ความสามัคคี
ของคนในชาติ

ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
3 โครงการวันปิยมหาราช
เพื่อให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการถวาย
ความจงรักภักดี

หน่วยงานราชการ
ภาคเอกชนและ
ประชาชนทั่วไป จัด
กิจกรรมถวายความ
จงรักภักดี

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

สำนักงานปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
ปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติ

สำนักงานปลัด

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 5
เหตุผลการเปลีย่ นแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตามรูปแบบ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานงานบริหารงานทั่วไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
ได้รบั
รับผิดชอบหลัก
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
4 วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระราชินี
(3 มิถุนายน)

เพื่อเทิดทูน
หน่วยงานราชการ
สถาบัน
ภาคเอกชนและ
พระมหากษัตริย์ ประชาชนทั่วไป
ให้มีความมั่นคง
เป็นศูนย์รวม
จิตใจและความรัก
ความสามัคคีของ
คนในชาติ

ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
4 โครงการวันเฉลิมพระ
เพื่อให้
ชนมพรรษา
ประชาชนมีส่วน
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
ร่วมในการถวาย
พัชรสุธาพิมลลักษณ
ความจงรักภักดี
พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)

จัดกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดี เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรม
ราชินี

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

สำนักงานปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีจิตสำนึก
ในการปกป้อง
สถาบันสำคัญของ
ชาติ

สำนักงานปลัด

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 6
เหตุผลการเปลีย่ นแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตามรูปแบบ พร้อมทั้งชื่อโครงการกิจกรรมและวัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
ความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชดั เจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทวี่ างไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เปลี่ยนแปลงเป็น
แผนงานงานบริหารงานทั่วไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
ได้รบั
รับผิดชอบหลัก
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
5 วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
(28 กรกฎาคม)

เพื่อเทิดทูน
หน่วยงานราชการ
สถาบัน
ภาคเอกชนและ
พระมหากษัตริย์ ประชาชนทั่วไป
ให้มีความมั่นคง
เป็นศูนย์รวม
จิตใจและความรัก
ความสามัคคีของ
คนในชาติ

ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
5 โครงการวันเฉลิมพระ
เพื่อให้
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ประชาชนมีส่วน
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ ร่วมในการถวาย
บดินทรเทพยวรางกูร
ความจงรักภักดี
(28 กรกฎาคม)

จัดกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดี เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

สำนักงานปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีจิตสำนึก
ในการปกป้อง
สถาบันสำคัญของ
ชาติ

สำนักงานปลัด

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 7
เหตุผลการเปลีย่ นแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตามรูปแบบ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานงานบริหารงานทั่วไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
ได้รบั
รับผิดชอบหลัก
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
6 วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช 13 ตุลาคม
2562

เพื่อเทิดทูน
หน่วยงานราชการ
สถาบัน
ภาคเอกชนและ
พระมหากษัตริย์ ประชาชนทั่วไป
ให้มีความมั่นคง
เป็นศูนย์รวม
จิตใจและความรัก
ความสามัคคีของ
คนในชาติ

ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
6 โครงการวันคล้ายวัน
เพื่อให้
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ ประชาชนมีส่วน
พระบรมชนกาธิเบศร
ร่วมในการถวาย
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ความจงรักภักดี
มหาราช บรมนาถบพิตร
(13 ตุลาคม)

หน่วยงานราชการ
ภาคเอกชนและ
ประชาชนทั่วไป
จัดกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดี

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

สำนักงานปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีจิตสำนึก
ในการปกป้อง
สถาบันสำคัญของ
ชาติ

สำนักงานปลัด

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 8
เหตุผลการเปลีย่ นแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตามรูปแบบ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานงานบริหารงานทั่วไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
ได้รบั
รับผิดชอบหลัก
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
7 งานเลือกตั้งสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองนาง

เพื่อให้มีผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามที่
กฎหมายกำหนด

ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
7 ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งสมาชิก เพื่อให้มีผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สภาองค์การบริหารส่วน
สมาชิกสภา
ตำบลและนายกองค์การ
ท้องถิ่น ตามที่
บริหารส่วนตำบล
กฎหมายกำหนด

จัดเลือกตั้งซ่อม
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล

-

700,000

700,000

700,000

700,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

องค์การบริหารส่วน
ตำบลมีสมาชิกสภา
ครบตามกฎหมาย
กำหนด

สำนักงานปลัด

จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล
และนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล

-

700,000

700,000

700,000

700,000 การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นตาม
กฎหมาย
กำหนด

องค์การบริหารส่วน
ตำบลมีสมาชิกสภา
และผู้บริหารท้องถิ่น
ครบตามกฎหมาย
กำหนด

สำนักงานปลัด

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 1
เหตุผลการเปลีย่ นแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตามรูปแบบ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานงานบริหารงานทั่วไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
ได้รบั
รับผิดชอบหลัก
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
8 โครงการองค์การ
บริหารส่วนตำบล
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้นำหมู่บ้านและ
ประชาชนในหมู่บ้าน

ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
8 โครงการองค์การ
การบริการประชาชน
บริหารส่วนตำบล
ลดขั้นตอนและ
เคลื่อนที่พบ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ประชาชน
ราชการเพื่อแลกเปลี่ยน

รวม

แบบ ผ.02

6/8/8/8/8
โครงการ

ภายในตำบลหนอง
นาง

ออกพื้นที่เพื่อให้
บริการประชาชน
-รับแจ้งเรื่องราวร้อง
ทุกข์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและด้าน
ข่าวสาร รับทราบปัญหา สาธารณูปการต่าง ๆ
ความต้องการของ
และตอบปัญหาของ
ประชาชน
ประชาชน
-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึง
พอใจร้อยละ
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนเข้าใจ
บทบาทการ
ทำงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
นาง

สำนักงานปลัด

-

50,000

50,000

50,000

50,000

จำนวน
หมู่บ้านเข้า
ร่วม
โครงการทั้ง
10 หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับการ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน ลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ

สำนักงานปลัด

260,000

1,010,000

1,010,000

1,010,000

1,010,000

-

-

-

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 2
เหตุผลการเปลีย่ นแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตามรูปแบบ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานงานบริหารงานทั่วไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
ได้รบั
รับผิดชอบหลัก
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด

ระหว่างเยาวชน
ในตำบลหนอง
นาง

ประชาชนในเขตตำบล
หนองนางได้ออกกำลัง
กาย

100,000 100,000 100,000

ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน เพื่อส่งเสริมการ จัดการแข่งขันกีฬาต้าน 100,000 100,000 100,000
ต้านยาเสพติด
ออกกำลังกายให้ ยาเสพติด ในตำบล
ห่างไกลยาเสพ หนองนาง
ติด

100,000

100,000

ความพึงพอใจ มีสุขภาพแข็งแรง
ร้อยละ 80
ห่างไกลยาเสพติด
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

กองการศึกษา

100,000

100,000

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

กองการศึกษา

เยาวชนได้ออก
กำลังกายห่างไกล
ยาเสพติด

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 2
เหตุผลการเปลีย่ นแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตามรูปแบบ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานงานสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
ได้รบั
รับผิดชอบหลัก
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
2 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาให้กับชุมชนในตำบล
หนองนาง

เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาให้
เพียงพอกับความ
ต้องการของ
ชุมชน

ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
2 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาให้
กีฬาให้กับชุมชนในตำบล
เพียงพอกับความ
หนองนาง
ต้องการของ
ชุมชน

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ให้กับชุมชนตำบล
หนองนาง จำนวน
10 หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจ ประชาชนมี
ร้อยละ 80
อุปกรณ์สำหรับ
ของผู้เข้าร่วม เล่นกีฬา
โครงการ

กองการศึกษา

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ให้กับชุมชนตำบล
หนองนาง จำนวน
10 หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจ ประชาชนมี
ร้อยละ 80
อุปกรณ์สำหรับ
ของผู้เข้าร่วม เล่นกีฬา
โครงการ

กองการศึกษา

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 3
เหตุผลการเปลีย่ นแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตามรูปแบบ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานงานสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
ได้รบั
รับผิดชอบหลัก
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
3 โครงการจัดทำชมรมกีฬา
ประจำตำบล

เพื่อให้มีชมรม
กีฬาประจำตำบล

ชมรมกีฬาตำบล
หนองนาง

ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
เพื่อให้มีชมรม
3 โครงการจัดตั้งชมรมกีฬา
ชมรมกีฬาตำบล
กีฬาประจำตำบล หนองนาง
ประจำตำบล
รวม 3/3/3/3/3 โครงการ
-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจ มีชมรมกีฬา
ร้อยละ 80
ประจำตำบล
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

200,000

200,000

200,000

มีชมรมกีฬา
ประจำตำบล
-

จำนวนชมรม
กีฬาที่จัดตั้ง
200,000
-

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 4
เหตุผลการเปลีย่ นแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตามรูปแบบ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานงานสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
ได้รบั
รับผิดชอบหลัก
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
1 อุดหนุนโครงการชมรม
ผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้
รวมกลุ่มทำ
กิจกรรม

ผู้สุงอายุในตำบล
หนองนาง

ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
1 โครงการส่งเสริมชมรม
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ ชมรมผู้สูงอายุในตำบล
รวมกลุ่มทำ
ผู้สูงอายุตำบลหนองนาง
หนองนาง

-

-

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจ ผู้สูงอายุรู้สึกว่า
ร้อยละ 80
ตนเองมีคุณค่าต่อ
ของผู้เข้าร่วม สังคม
โครงการ

สำนักงานปลัด

-

-

50,000

50,000

50,000

จำนวน
ผู้สงู อายุที่เข้า
ร่วมโครงการ

สำนักงานปลัด

กิจกรรม

ผู้สูงอายุมีการ
รวมกลุ่มทำ
กิจกรรม

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 10
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตามรูปแบบ พร้อมทั้งชื่อโครงการกิจกรรมและวัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
ความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานงานสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
ได้รบั
รับผิดชอบหลัก
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
2 อุดหนุนโครงการชมรม
ผู้พิการ

เพื่อให้ผู้พิการมี
ความสามารถ
ยิ่งขึ้น

ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
เพื่อให้ผู้พิการ
2 โครงการส่งเสริมชมรม
ได้รวมกลุ่มทำ
ผู้พิการตำบลหนองนาง
กิจกรรม

ผู้พิการในตำบล
หนองนาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้พิการสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง
และมีรายได้
เพิ่มขึ้น

ชมรมผู้พิการในตำบล
หนองนาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จำนวนผู้พิการ ผู้พิการมีการ
ที่เข้าร่วม
รวมกลุ่มทำ
โครงการ
กิจกรรม

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 11
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตามรูปแบบ พร้อมทั้งชื่อโครงการกิจกรรมและวัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
ความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานงานสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.3 แผนงานการศึกษา
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
ได้รบั
รับผิดชอบหลัก
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
3 โครงการส่งเสริมสภาเด็ก
และเยาวชน

เพื่อส่งเสริมสภา
เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนตำบล
หนองนาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กและเยาวชน
มีการรวมกลุ่มทำ
กิจกรรมที่
สร้างสรรค์

สำนักงานปลัด

ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
เพื่อส่งเสริมสภา
3 โครงการส่งเสริมสภาเด็ก
เด็กและเยาวชน
และเยาวชน

เด็กและเยาวชนตำบล
หนองนาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จำนวนเด็ก
เยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชน
มีการรวมกลุ่มทำ
กิจกรรมที่
สร้างสรรค์

สำนักงานปลัด

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 12
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตาม เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานงานสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
4 โครงการกตัญญูผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรม
ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมวันกตัญญู
ผู้สงู อายุในตำบลหนอง
นาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
4 โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม
กตัญญูผู้สูงอายุ
กิจกรรม
ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมวันกตัญญู
ผู้สงู อายุในตำบลหนอง
นาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

150,000

150,000

200,000

200,000

รวม

แบบ ผ.02

3/3/4/4/4 โครงการ

-

-

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้สูงอายุมี
ความสัมพันธ์
กับบุตร
หลานมากขึ้น

สำนักงานปลัด

จำนวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมี
ที่เข้าร่วม
ความสัมพันธ์
โครงการ
กับบุตร
หลานมากขึ้น
200,000
-

สำนักงานปลัด

-

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 13
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตาม เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานงานสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ที่

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
1.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
เป้าหมาย
(KPI)
ได้รบั
รับผิดชอบหลัก
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ข้อความรายการเดิม
1 โครงการจัดหาเครื่องมือ
กู้ชีพ/กู้ภัยในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อซื้อเครื่องมือ
กู้ชีพ/กู้ภัยใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

ข้อความรายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
1 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เพื่อซื้อเครื่องมือ
กู้ชีพ/กู้ภัยในการป้องกัน
กู้ชพี /กู้ภัยใน
และบรรเทาสาธารณภัย
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย
รวม
-/1/1/1/1 โครงการ
-

จัดซื้อเครื่องมือ
กู้ชีพ/กู้ภัยในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

-

100,000

100,000

100,000

100,000

ความพึง
พอใจร้อยละ
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

มีเครื่องมือกู้ชีพ
กู้ภัยในการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

สำนักงานปลัด

จัดซื้อเครื่องมือ
กู้ชีพ/กู้ภัยในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

-

100,000

100,000

100,000

100,000

เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่
ดำเนินการ
จัดซื้อ

มีเครื่องมือกู้ชีพ
กู้ภัยในการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

สำนักงานปลัด

-

-

100,000

100,000

100,000

100,000

-

-

-

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 1
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนงานไม่เป็นไปตามหลักแนวทางการจำแนกตาม เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน เดิม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ที่

1

2

3

แผนงาน

หมวด

แผนงาน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
บริหารงานทั่วไป

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์งานบ้าน เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง
งานครัว
แบบข้อแข็ง

1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562)
แผนงาน
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
บริหารงานทั่วไป
งานครัว
1. ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ
2.เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562)
แผนงาน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภัณฑ์
ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด
บริหารงานทั่วไป
สำนักงาน
(เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จงึ ต้องใช้ราคาตามท้องตลาด)
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แบบ ผ.03

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
19,000

๒๕๖5
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

-

-

14,700

-

สำนักงานปลัด

-

-

-

20,000

-

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ที่

แผนงาน

หมวด

4

แผนงาน
เคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

5

แผนงาน
เคหะและชุมชน

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล)
ยานพาหนะและ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ขนส่ง
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ตำ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบบรรทุกน้ำ
(1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำ
กว่า 12,000 กิโลกรัม
(3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562)
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภัณฑ์
รถบรรทุกขยะ
ยานพาหนะและ -ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ขนส่ง
ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ตำ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย
(1) ตูบ้ รรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่
น้อยกว่า 10 ลกูบาศก์เมตร และสามารถรับ
น้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000
กิโลกรัม
(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า
3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50
มิลลิเมตร
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๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

-

แบบ ผ.03

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
-

-

-

๒๕๖5
(บาท)
2,500,000

2,400,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
-

แผนงาน

6

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

7

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

(3) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ตำ่ กว่า 6,000
กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนัก
บรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
(4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า
2,500 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562)
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดถนน จำนวน 1 เครื่อง
-กำลังแรงม้าไม้น้อยกว่า 11 แรงม้า
-ถังบรรจุน้ำมันเบนซินไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
-ระบบสตาร์ทโดยใช้เชือกสตาร์ท
(เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จงึ ต้องใช้ราคาตามท้องตลาด)
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องคอริ่ง (เครื่องเจาะคอนกรีต)
จำนวน 1 เครื่อง
(เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จงึ ต้องใช้ราคาตามท้องตลาด)
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แบบ ผ.03

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

-

-

-

25,500

-

กองช่าง

-

-

-

50,000

-

กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

8

แผนงาน
การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์
การศึกษา

รวม

-/-/1/5/2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

-โต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมม้านั่งยาว
โต๊ะรับประทานอาหาร
ขนาด 120x60x50 ซม. จำนวน 10 ตัว
ม้านั่งยาว ขนาด 120 x 30 x 30 ซม.
จำนวน 20 ตัว
(เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จงึ ต้องใช้ราคาตามท้องตลาด)
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แบบ ผ.03

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

-

-

25,000

-

-

25,000 129,200 4,900,000

-

๒๕๖5
(บาท)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

