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คำนำ 
 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องใช้แผนพัฒนาในการบริหารงานการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ โดยยึดหลักการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหาความต้องการ
ของตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่จึงได้ดำเนินการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพฒันา
ท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการประชาคม เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ . 2561-2565) (เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 

2563 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

 ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนาขององค ์กรปกครองสวนท ้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดใหองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 “ข้อ 22 เพื ่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล
และความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 
  “ข้อ 22/1 เพื ่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 ด้วย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ดังนั้นเพื่อให้
การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ โดยได้ดำเนินการ 1) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 2) ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2563 3) การประชุม
ประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 4) คณะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ พิจารณา 
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 เมือ่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 4) 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู ่ พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 -2565) (เพิ ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 5) ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีโครงการที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงตาม
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 ดังปรากฎในเอกสาร
ฉบับนี้ 
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บัญชโีครงการพัฒนา (ผ.01) 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) คร้ังที่ 1/2563 
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม 
1.1 แผนงานการศึกษา 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมแลนนัทนาการ 
1.4 แผนงานงบกลาง 

            

                                             รวม             
2) ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.3 แผนงานการพาณิชย ์

     
8 
1 

 
1,287,000 
300,000 

 
13 
2 
1 

 
6,870,000 
500,000 
750,000 

 
2 
3 

 
500,000 
800,000 

 
22 
6 
1 

 
8,557,000 
1,600,000 
750,000 

                                             รวม     9 1,587,000 16 8,120,000 5 1,300,000 30 11,007,000 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นประสานต่อแนวพระราชดำริ 
3.1  แผนงานการเกษตร 

            

                                             รวม             
4) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร 
4.1 แผนงานการเกษตร 

            

                                             รวม             
5) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข 
5.1 แผนงานสาธารณสุข 
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

       
33 

 
356,000 

 
3 

 
300,000 

 
36 

 
656,000 

                                             รวม       33 356,000 3 300,000 36 656,000 
6) ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา 
6.1 แผนงานการศึกษา 
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

            

                                             รวม             
  

แบบ ผ.01 
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณแีละกีฬา  
7.1 แผนงาน การเคหะและชุมชน 
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

     
 
 
1 

 
 
 

50,000 

 
 
 
1 

 
 
 

50,000 

   
 
 
2 

 
 
 

100,000 
                                             รวม     1 50,000 1 50,000   2 100,000 
8) ยุทธศาสตร์ดา้นการบรหิารจดัการบ้านเมืองทีด่ี  
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
8.2 แผนงานการศึกษา 
8.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
8.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8.5 แผนงานการเกษตร 
8.6 แผนงานการพาณิชย ์

     
2 

 
10,000 

 
2 

 
10,000 

 
2 

 
10,000 

 
6 

 
30,000 

                                             รวม     2 10,000 2 10,000 2 10,000 6 30,000 
9) ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวติ 
และทรัพย์สิน 
9.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
9.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
9.3 แผนงานงบกลาง 

     
 
3 

 
 

500,000 

 
 
2 

 
 

300,000 

   
 
5 

 
 

800,000 

                                             รวม     3 500,000 2 300,000     5 800,000 
10) ยุทธศาสตรด์้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
10.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
10.3 แผนงานการเกษตร 

            

                                              รวม             
                  รวมทั้งสิ้น      15 2,147,000 54 8,836,000 10 1,610,000 79 12,593,000 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) คร้ังที่ 1/2563 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล. 
1 
 

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บา้น ขา้งละ 1 เมตร 
หมู่ที่ 2 บ้านทองหลางใหญ่ จาก 
สามแยกบ้านนางกหุลาบ คิดการ ถึง 
หน้าวัดทองหลางใหญ่ (จากการ
ประชาคม ลำดับที ่1) 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวา่ง
ตำบล 
 
 

ขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ข้างละ  
11 เมตร ยาว 500 เมตร 

- - - 350,000 - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขยาย 
ข้างละ 1 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

2 
 

ก่อสร้างถนน คสล. หน้าวัดทองหลาง
ใหญ่ถึงถนนทางหลวงแผ่นดิน  
สาย 202 (หมู่ที ่2 บ้านทองหลางใหญ่) 
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.5 เมตร 
ระยะทาง 98 เมตร 

เพื่อความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาระหว่าง
ตำบล 
 
 

กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางขา้ง
ละ 0.5 เมตร ระยะทาง 
98 เมตร 

- - 250,000 - - ความยาวถนน 98 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

3 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 3 บ้านโนนประดู่ ถึง ซอยแยก 
วัดโนนประดู่ กวา้ง 3 เมตร ยาว 30 
เมตร 

เพื่อความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาระหว่าง
ตำบล 
 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 30 เมตร 

- - 55,000 - - ความยาวถนน 30 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 
 คำอธิบาย:   สัญลักษณ ์ หมายถึง โครงการจากการประชาคม ความสำคัญลำดับที่ 1 
   สัญลักษณ ์ หมายถึง โครงการจากการประชาคม ความสำคัญลำดับที่ 2 
   สัญลักษณ ์  หมายถึง โครงการจากการประชาคม ความสำคัญลำดับที่ 3 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล. (ต่อ) 
4 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 4 บ้านสำโรง ซอยบา้นเลขที่ 18 
กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวา่ง
ตำบล 

กว้าง 3 เมตร ยาวรวม 
140 เมตร 
ปี 2563 ยาว 40 เมตร 
ปี 2564 ยาว 100 เมตร 

- - 72,000 180,000 - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) กวา้ง 3 
เมตร ยาว 140 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

5 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น หมูท่ี่ 
5 บ้านหนองสะแก  
ซอยบ้านเลขที่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 
40 เมตร 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวา่ง
ตำบล 

กว้าง 4 เมตร ยาว 40 
เมตร 

- - 100,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) กวา้ง 4 
เมตร ยาว 40 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

6 
 

ก่อสร้างถนนภาย คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านเสว จากบา้นเลขที่ 41/1 
ถึง บ้านเลขที่ 38 กว้าง 3 เมตร ยาว 48 
เมตร 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวา่ง
ตำบล 

กว้าง 3 เมตร ยาว 48 
เมตร 

- - 90,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) กวา้ง 3 
เมตร ยาว 48 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

7 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหนบ จากหนา้
บ้านนางรำไพ บา้นเลขที่ 23 ถึงบ้าน
นายณรงค์ บ้านเลขที่ 66  
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  
(จากการประชาคม ลำดับที่ 2) 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวา่ง
ตำบล 

กว้าง 4 เมตร ยาว 200
เมตร 

- - - 480,000 - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) กวา้ง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล. (ต่อ) 
8 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  

หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหนบ จากซอย
บ้านเลขที่ 2/1 ถึง บา้นเลขที่ 32 กว้าง 
3 เมตร ยาว 200 เมตร 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวา่ง
ตำบล 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

- - - 500,000 - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) กวา้ง 3 
เมตร ยาว 200 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหนบ 
จากซอยบ้านเลขที่ 33  กว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวา่ง
ตำบล 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

- - - 500,000 - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) กวา้ง 3 
เมตร ยาว 200 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหนบ 
จากหนา้บ้านนางศุภรา ถึง ทา้ยหมู่บ้าน  
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวา่ง
ตำบล 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 150 เมตร 

- - - 370,000 - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) กวา้ง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

11 
 

โครงการขยายไหล่ทางจากป้อมยาม
หน้าหมู่บา้น หมู่ที ่9 บ้านง้ิวเก่า ถึง ทาง
แยกหนองสะแก ข้างละ 2 เมตร 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 1) 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวา่ง
ตำบล 
 

ขยายไหล่ทางข้างละ 2 
เมตร 

- - - 360,000 - ขยายไหล่ทางข้างละ 2 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

12 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ทางเข้าบ้านนายเสง่ียม บ้านเลขที ่75 
หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะอาด กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 3) 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวา่ง
ตำบล 

กว้าง 3 เมตร  
ระยะทาง 100 เมตร 

- - - 180,000 - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) กวา้ง 3 
เมตร ระยะทาง 100 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล. (ต่อ) 
13 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) จากบ้านเลขที่ 54 ถึง
ศาลาประชาคม หมู่ที ่5 บา้นหนอง
สะแก กวา้ง 5 เมตร ยาว 350 เมตร 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 1) 

เพื่อความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาระหว่าง
ตำบล 
 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 350 เมตร 

- - - 1,100,000 - ความยาวถนน 350 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

14 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอลฟัลท์คอนกรีตจาก
ถนนลาดยาง บา้นตาลาด ถึง หนา้
โรงเรียนบ้านเสว กว้าง 6 เมตร ยาว 
200 เมตร  (หมู่ที่ 7 บ้านตาลาด) 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 1) 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวา่ง
ตำบล 

กว้าง 6 เมตร ยาว 200 
เมตรึ 

- - - 750,000 - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) กวา้ง 6 
เมตร ยาว 200 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนนลูกรัง 
1 
 

ก่อสร้างบ็อกซ์คัลเวิร์ท (Box Culverts) 
หมู่ที่ 6 บ้านเสว ถนน สายบ้านเสว-
ทองหลางน้อย ขนาด 1.50 x 1.50 
เมตร จำนวน 3 ช่อง กว้าง 5 เมตร 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 2) 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวา่ง
ตำบล 

ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร 
จำนวน 3 ช่อง กว้าง 5 
เมตร 

- - - 500,000 500,000 ถนนลูกรัง พร้อมบ็อกซ์
คัลเวิร์ท (Box 
Culverts) 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่, ที่   3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยืน         
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ฝาย 
1 
 

ซ่อมแซม ฝาย มข. 27 หมู่ที่ 2 
บ้านทองหลางใหญ ่

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ฝาย 
มข. 27 หมู่ที่ 2 บา้นทองหลาง
ใหญ่ 

ฝาย มข. 27 ได้รับการ
ซ่อมแซมสามารถใช้
ประโยชน์ได ้

- - 500,000 - - ฝาย มข. 27 (หมู่ที่ 
2 บ้านทองหลาง
ใหญ่) สามารถใช้
งานได้ 

ประชาชนมีน้ำใช้ในการ 
อุปโภคบริโภค และเพือ่
การเกษตรป้องกัน
อุทกภยั 

กองช่าง 

2 
 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น ชนิดรถวิ่งผ่าน
ได้ (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 3  
บ้านโนนประดู่ (จากการประชาคม 
ลำดับที่ 3) 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและให้รถผ่านได ้

ฝายน้ำล้นให้รถผ่านได้ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 30
เมตร สูง 3 เมตร 

- - - 500,000 - ฝายน้ำล้นที่รถ
สามารถผ่านได้  
1 แห่ง 

ประชาชนได้มีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค และเพือ่
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง 

3 
 

ฝายน้ำล้น ชนิดรถผา่นได้ บริเวณ
ศาลปู่ตา กว้าง 4 เมตร ยาว 20
เมตร หมู่ที่ 9 บ้านง้ิวเกา่ 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 2) 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและให้รถผ่านได ้

ฝายน้ำล้นให้รถผ่านได้ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 20 
เมตร สูง 3 เมตร 

- - - 500,000 - ฝายน้ำล้นที่รถ
สามารถผ่านได้  
1 แห่ง 

ประชาชนได้มีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค และเพือ่
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง 

ลานเอนกประสงค์ 
1 
 

ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ 
หน้าหมู่บา้น บริเวณสระประปา 
หมู่ที่ 4 บ้านสำโรง (จากการ
ประชาคม ลำดับที ่3) 

เพื่อเป็นลานออกกำลังกายและ
ลานตากข้าวประจำหมู่บ้าน 

ลานเอนกประสงค์ จำนวน 
1 แห่ง กว้าง 30 เมตร 
ยาว 40 เมตร หนา 0.1 
เมตร 

- - - 600,000 - ลานเอนกประสงค์ 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีสถานที่ออก
กำลังกายและสามารถ
ตากข้าวได้ 

กองช่าง 

สะพาน 
1 
 

ก่อสร้างสะพาน คสล. ลงสระน้ำ
หนองอีใหม่ หมู่ที ่4 บ้านสำโรง 
กว้าง 5 เมตร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ำ 

เพื่ออำนวยความสะดวกและใช้
ในการจัดงานพิธีตา่ง ๆ  

สะพาน คสล. ลงสระน้ำ
จำนวน 1 แห่ง 

- - 120,000 - - สะพาน คสล. ลง
สระน้ำจำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนอำนวยความ
สะดวกและใช้ในการจัด
งานพิธีต่าง ๆ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่, ที่   3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยืน         
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ท่อระบายน้ำ 
1 
 

ปรับปรุงท่อระบายนำ้เข้าสระ
หนองอีใหม่ หมู่ที ่4 บ้านสำโรง 

เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำเข้า
สระหนองอีใหม่ หมู่ที ่4 บ้าน
สำโรง ให้มีประสิทธภิาพ 

สามารถระบายน้ำเขา้สระ
หนองอีใหม่ หมู่ที ่4 บ้าน
สำโรงได้ 

- - 100,000 - - ท่อระบายนำ้เข้า
สระหนองอีใหม่ 
หมู่ที่ 4 บ้านสำโรง 
ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ำใช้ในการ 
อุปโภคบริโภค และเพือ่
การเกษตรป้องกัน
อุทกภยั 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

          ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ , ที ่3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยืน     
          ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   2.  ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รางระบายน้ำ 
1 
 

รางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 
บ้านดอนม่วง จากบ้านเลขที่ 19/1 
ถึง บ้านเลขที่ 17/1 ระยะทาง 500 
เมตร (จากการประชาคม ลำดับที ่2) 

เพื่อเป็นทางระบายนำ้ ปอ้งกัน
น้ำท่วมในฤดูฝน และสำหรับ
กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร 

กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
แบบมีฝาปิด 

- - - - 300,000 รางระบายน้ำ แบบ
มีฝาปิด ระยะทาง 
500 เมตร 

ประชาชนมีทางระบาย
น้ำป้องกันน้ำท่วม 

กองช่าง 

ไฟฟ้าส่องสว่าง 
1 ไฟฟ้าส่องสว่าง (โซลาร์เซลล์)  

หมู่ที่ 2 บ้านทองหลางใหญ่ จาก
ทางเข้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) เช่ือมถนนหมายเลข 202       

เพื่อมีแสงสว่างในเวลากลางคืน 
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังชุดไฟฟ้าส่องสว่าง 
(โซลาร์เซลล์) 

- - - 200,000 200,000 ชุดไฟฟ้าส่องสว่าง 
(โซลาร์เซลล์) 

-ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
-ลดอ ุบ ัต ิ เหต ุ ในท ้อง
ถนน 

กองช่าง 
 

  

2 ไฟฟ้าส่องสว่าง (โซลาร์เซลล์)  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหนบ จาก
ปากทางเข้า (ถนนหมายเลข 202) 
ถึง บ้านหนองอา้ยแหนบ 

เพื่อมีแสงสว่างในเวลากลางคืน 
และปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังชุดไฟฟ้าส่องสว่าง 
(โซลาร์เซลล์) 

- - 300,000 300,000 300,000 ชุดไฟฟ้าส่องสว่าง 
(โซลาร์เซลล์) 

-ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
-ลดอุบัติเหตุในท้อง
ถนน 

กองช่าง 
 

  

  



- 14 - 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ที่ 6 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
              2.  ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                     2.3 แผนงาน การพาณิชย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ประปา 
1 
 

ปรับปรุงท่อประปา ทอ่ขนาด 3 นิ้ว 
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเสว (จาก
การประชาคม ลำดับที่ 1) 

เพื่อปรับปรุงท่อประปา รอบ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บา้นเสว 

ท่อประปา ขนาด 3 นิ้ว 
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน
เสว ได้รับการปรับปรุง 

- - - 750,000 - ท่อประปา ขนาด 3 
นิ้ว รอบหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านเสว 

ประชาชนมีหมู่ที่ 6 บ้าน
เสวมีน้ำประปาใช้ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
              5.  ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงาน สาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการจัดซ้ือและติดตั้งเครื่องออกกำลงั
กายกลางแจ้ง บริเวณศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 1 บ้านดอนม่วง (จากการประชาคม 
ลำดับที่ 1) 

เพื่อส่งเสริมการออกกำลัง
กายของประชาชน 

ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 
1 ชุด ติดต้ังบริเวณศาลาประชาคม หมูท่ี่ 1 
บ้านดอนม่วง 

   100,000  ชุดเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
มีพื้นที่ในหารออกกำลังกาย 

สำนักปลัด 

2 
 

โครงการจัดซ้ือและติดตั้งเครื่องออกกำลงั
กาย (กลางแจ้ง) บริเวณศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 2 บ้านทองหลางใหญ่ (จากการ
ประชาคม ลำดับที ่3) 

เพื่อส่งเสริมการออกกำลัง
กายของประชาชน 

ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 
1 ชุด ติดต้ังบริเวณศาลาประชาคม หมูท่ี่ 2 
บ้านทองหลางใหญ ่

    100,000 ชุดเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
มีพื้นที่ในหารออกกำลังกาย 

สำนักปลัด 

3 
 

โครงการจัดซ้ือและติดตั้งเครื่องออกกำลงั
กาย บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 3  
บ้านโนนประดู่ (จากการประชาคม ลำดบั
ที่ 2) 

เพื่อส่งเสริมการออกกำลัง
กายของประชาชน 

ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 
1 ชุด ติดต้ังบริเวณศาลาประชาคม หมูท่ี่ 3 
บ้านโนนประดู ่

    100,000 ชุดเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
มีพื้นที่ในหารออกกำลังกาย 

สำนักปลัด 

 โครงการจัดซ้ือและติดตั้งเครื่องออกกำลงั
กาย บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 5  
บ้านหนองสะแก (จากการประชาคม 
ลำดับที่ 3) 

เพื่อส่งเสริมการออกกำลัง
กายของประชาชน 

ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 
1 ชุด ติดต้ังบริเวณศาลาประชาคม หมูท่ี่ 5 
บ้านหนองสะแก 

    100,000 ชุดเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
มีพื้นที่ในหารออกกำลังกาย 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
              5.  ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  
(บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 1) 

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอสม.
ในการให้บริการประชาชนในชุมชนได้
ตามมาตรฐาน 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐาน
งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

จัดหาวัสดุ/อปุกรณ์ตาม
มาตรฐานการให้บริการ  
สำหรับบริการประชาชน 

- 8,000 8,000 8,000 - -ความครอบคลุม
การเยี่ยมบา้น 
กลุ่มเป้าหมาย งาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
-หมู่บ้านผา่นการ
ประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ 

-อสม. สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านดอนมว่ง 

หมู่ที่ 1 

6 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
(บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 1) 

- เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพด้นการ
สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

-จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้
และศักยภาพดา้นการสร้าง
เสริมสุขภาพในชุมชน 
-แกนนำสขุภาพออกไปตรวจ
คัดกรอง ความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน น้ำหนกัส่วนสูง 
ฯลฯ 

- 8,000 8,000 8,000 - -ประชาชนได้
รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

- ประชาชนให้ความสำคัญ
กับการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
- ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการตรวจคัด
กรองภาวะสุขภาพ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านดอนมว่ง 

หมู่ที่ 1 

7 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be Number One 
(บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 1) 

-เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนให้มี
กิจกรรมร่วมกัน 

- รับสมัครสมาชิก To Be 
Number One ในชุมชน 
- จัดตั้งกลุ่มเพื่อนชว่ยเพื่อน
วัยรุ่นให้คำปรึกษา 
-ประชาชนมีการรวมกลุ่ม
การออกกำลังกายที่
เหมาะสม 

- - 8,000 8,000    - -เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันยา
เสพติด 

-เยาวชนและประชาชนรับรู้ 
และทราบปัญหาพิษภัย 
ของยาเสพติด 
-สร้างเยาวชนในการต่อต้าย
และป้องกันการระบาด 
ของยาเสพติด 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านดอนมว่ง 

หมู่ที่ 1 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
              5.  ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  
(บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 1) 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนัก
และร่วมมือกันรกัษาความสะอาดใน
บ้านเรือน/ชุมชนของตนเองร่วมกับการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ 
- เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน 

จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้
และศักยภาพดา้นการรักษา
ความสะอาดในบา้นเรือน/
ชุมชน ให้ถูกสุขลักษณะอยู่
เสมอ 

- 8,000  8,000 8,000 - เกิดบ้านต้นแบบใน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีทั้ง
ภายในบา้นและ
บริเวณบ้าน 

ชุมชนตระหนักถึงปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภยั 
สะอาด ปราศจากพาหะนำ
โรคทั้งในบ้านและนอกบา้น 
-เกิดบ้านต้นแบบในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแต่ละ
หมู่บ้าน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านดอนมว่ง 
หมู่ที่ 1 

9 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิ
(บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2) 

-เพื่อลดปัญหาโรคหนอนพยาธิใน
ประชาชน 
-เพื่อค้นหาติดเชื้อโรคหนอนพยาธิราย
ใหม่ในชุมชน 
-เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
ให้ถูกสุขลักษณะ 

-อบรมให้ความรู้/ปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
-ประชาชนอาย ุ15 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจหา
หนอนพยาธ ิ
-ให้การรักษาโรคหนอนพยาธ ิ

- - 8,500 8,000 - อัตราการติดเช้ือ
โรคหนอนพยาธิใน
ประชาชนลดลง 

- ประชาชนมพีฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
-ประชาชนได้รับการตรวจ
และรักษาโรคหนอนพยาธ ิ

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ทองหลางใหญ่ 
หมู่ที่ 2 

10 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 
(บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2) 

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอสม.
ในการให้บริการประชาชนในชุมชนได้
ตามมาตรฐาน 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐาน
งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

จัดหาวัสดุ/อปุกรณ์ตาม
มาตรฐานการให้บริการ  
สำหรับบริการประชาชน 

- 8,000 8,500 8,000 - -ความครอบคลุม
การเยี่ยมบา้น 
กลุ่มเป้าหมาย งาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
-หมู่บ้านผา่นการ
ประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ 

-อสม. สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ทองหลางใหญ่ 
หมู่ที่ 2 
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แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
              5.  ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be Number One 
(บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2) 

-เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนให้มี
กิจกรรมร่วมกัน 

- รับสมัครสมาชิก To Be 
Number One ในชุมชน 
- จัดตั้งกลุ่มเพื่อนชว่ยเพื่อน
วัยรุ่นให้คำปรึกษา 
-ประชาชนมีการรวมกลุ่ม
การออกกำลังกายที่
เหมาะสม 

- - - 8,000 - -เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันยา
เสพติด 

-เยาวชนและประชาชนรับรู้ 
และทราบปัญหาพิษภัย 
ของยาเสพติด 
-สร้างเยาวชนในการต่อต้าย
และป้องกันการระบาด 
ของยาเสพติด 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
ทองหลางใหญ่ 
หมู่ที่ 2 

12 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 
(บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3) 

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอสม.
ในการให้บริการประชาชนในชุมชนได้
ตามมาตรฐาน 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐาน
งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

จัดหาวัสดุ/อปุกรณ์ตาม
มาตรฐานการให้บริการ  
สำหรับบริการประชาชน 

- 8,000 - 8,000 - -ความครอบคลุม
การเยี่ยมบา้น 
กลุ่มเป้าหมาย งาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
-หมู่บ้านผา่นการ
ประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ 

-อสม. สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านโนน

ประดู่ 
หมู่ที่ 3 

13 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน (บ้านโนนประดู่ 
หมู่ที่ 3) 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนัก
และร่วมมือกันรกัษาความสะอาดใน
บ้านเรือน/ชุมชนของตนเองร่วมกับการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ 
- เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน 

จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้
และศักยภาพดา้นการรักษา
ความสะอาดในบา้นเรือน/
ชุมชน ให้ถูกสุขลักษณะอยู่
เสมอ 

- - - 8,000 - เกิดบ้านต้นแบบใน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีทั้ง
ภายในบา้นและ
บริเวณบ้าน 

ชุมชนตระหนักถึงปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภยั 
สะอาด ปราศจากพาหะนำ
โรคทั้งในบ้านและนอกบา้น 
-เกิดบ้านต้นแบบในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแต่ละ
หมู่บ้าน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านโนน

ประดู่ 
หมู่ที่ 3 

  



- 19 - 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
              5.  ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be Number One 
(บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3) 

-เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนให้มี
กิจกรรมร่วมกัน 

- รับสมัครสมาชิก To Be 
Number One ในชุมชน 
- จัดตั้งกลุ่มเพื่อนชว่ยเพื่อน
วัยรุ่นให้คำปรึกษา 
-ประชาชนมีการรวมกลุ่ม
การออกกำลังกายที่
เหมาะสม 

- - 8,000 8,000 - -เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันยา
เสพติด 

-เยาวชนและประชาชนรับรู้ 
และทราบปัญหาพิษภัย 
ของยาเสพติด 
-สร้างเยาวชนในการต่อต้าย
และป้องกันการระบาด 
ของยาเสพติด 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านโนน

ประดู่ 
หมู่ที่ 3 

15 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  
(บ้านสำโรง หมู่ที ่4) 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนัก
และร่วมมือกันรกัษาความสะอาดใน
บ้านเรือน/ชุมชนของตนเองร่วมกับการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ 
- เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน 

จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้
และศักยภาพดา้นการรักษา
ความสะอาดในบา้นเรือน/
ชุมชน ให้ถูกสุขลักษณะอยู่
เสมอ 

- 8,000 8,000 8,000 - เกิดบ้านต้นแบบใน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีทั้ง
ภายในบา้นและ
บริเวณบ้าน 

ชุมชนตระหนักถึงปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภยั 
สะอาด ปราศจากพาหะนำ
โรคทั้งในบ้านและนอกบา้น 
-เกิดบ้านต้นแบบในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแต่ละ
หมู่บ้าน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสำโรง 

หมู่ที่ 4 
 

16 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 
(บ้านสำโรง หมู่ที ่4) 

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอสม.
ในการให้บริการประชาชนในชุมชนได้
ตามมาตรฐาน 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐาน
งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

จัดหาวัสดุ/อปุกรณ์ตาม
มาตรฐานการให้บริการ  
สำหรับบริการประชาชน 

- 8,000 8,000 8,000 - -ความครอบคลุม
การเยี่ยมบา้น 
กลุ่มเป้าหมาย งาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
-หมู่บ้านผา่นการ
ประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ 

-อสม. สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสำโรง 

หมู่ที่ 4 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
              5.  ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be Number One 
(บ้านสำโรง หมู่ที ่4) 

-เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนให้มี
กิจกรรมร่วมกัน 

- รับสมัครสมาชิก To Be 
Number One ในชุมชน 
- จัดตั้งกลุ่มเพื่อนชว่ยเพื่อน
วัยรุ่นให้คำปรึกษา 
-ประชาชนมีการรวมกลุ่ม
การออกกำลังกายที่
เหมาะสม 

- - - 8,000 - -เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันยา
เสพติด 

-เยาวชนและประชาชนรับรู้ 
และทราบปัญหาพิษภัย 
ของยาเสพติด 
-สร้างเยาวชนในการต่อต้าย
และป้องกันการระบาด 
ของยาเสพติด 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสำโรง 

หมู่ที่ 4 
 

18 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be Number One 
(บ้านหนองสะแก หมู่ที ่5) 

-เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนให้มี
กิจกรรมร่วมกัน 

- รับสมัครสมาชิก To Be 
Number One ในชุมชน 
- จัดตั้งกลุ่มเพื่อนชว่ยเพื่อน
วัยรุ่นให้คำปรึกษา 
-ประชาชนมีการรวมกลุ่ม
การออกกำลังกายที่
เหมาะสม 

- - - 8,000 - -เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันยา
เสพติด 

-เยาวชนและประชาชนรับรู้ 
และทราบปัญหาพิษภัย 
ของยาเสพติด 
-สร้างเยาวชนในการต่อต้าย
และป้องกันการระบาด 
ของยาเสพติด 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านหนอง

สะแก 
หมู่ที่ 5 

 

19 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 
(บ้านหนองสะแก หมู่ที ่5) 

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอสม.
ในการให้บริการประชาชนในชุมชนได้
ตามมาตรฐาน 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐาน
งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

จัดหาวัสดุ/อปุกรณ์ตาม
มาตรฐานการให้บริการ  
สำหรับบริการประชาชน 

- 8,000 8,000 8,000 - -ความครอบคลุม
การเยี่ยมบา้น 
กลุ่มเป้าหมาย งาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
-หมู่บ้านผา่นการ
ประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ 

-อสม. สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านหนอง

สะแก 
หมู่ที่ 5 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
              5.  ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิ
(บ้านหนองสะแก หมู่ที ่5) 

-เพื่อลดปัญหาโรคหนอนพยาธิใน
ประชาชน 
-เพื่อค้นหาติดเชื้อโรคหนอนพยาธิราย
ใหม่ในชุมชน 
-เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
ให้ถูกสุขลักษณะ 

-อบรมให้ความรู้/ปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
-ประชาชนอาย ุ15 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจหา
หนอนพยาธ ิ
-ให้การรักษาโรคหนอนพยาธ ิ

- - 8,000 8,000 - อัตราการติดเช้ือ
โรคหนอนพยาธิใน
ประชาชนลดลง 

- ประชาชนมพีฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
-ประชาชนได้รับการตรวจ
และรักษาโรคหนอนพยาธ ิ

คณะกรรมการ
หมู่บ้านหนอง

สะแก 
หมู่ที่ 5 

21 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 
(บ้านเสว หมู่ที ่6) 

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอสม.
ในการให้บริการประชาชนในชุมชนได้
ตามมาตรฐาน 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐาน
งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

จัดหาวัสดุ/อปุกรณ์ตาม
มาตรฐานการให้บริการ  
สำหรับบริการประชาชน 

- 8,000 8,000 8,000 - -ความครอบคลุม
การเยี่ยมบา้น 
กลุ่มเป้าหมาย งาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
-หมู่บ้านผา่นการ
ประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ 

-อสม. สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้านเสว หมู่ที่ 

6 

22 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิ
(บ้านเสว หมู่ที ่6) 

-เพื่อลดปัญหาโรคหนอนพยาธิใน
ประชาชน 
-เพื่อค้นหาติดเชื้อโรคหนอนพยาธิราย
ใหม่ในชุมชน 
-เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
ให้ถูกสุขลักษณะ 

-อบรมให้ความรู้/ปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
-ประชาชนอาย ุ15 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจหา
หนอนพยาธ ิ
-ให้การรักษาโรคหนอนพยาธ ิ

- - 8,500 8,000 - อัตราการติดเช้ือ
โรคหนอนพยาธิใน
ประชาชนลดลง 

- ประชาชนมพีฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
-ประชาชนได้รับการตรวจ
และรักษาโรคหนอนพยาธ ิ

คณะกรรม 
การ 

หมู่บ้านเสว หมู่ที่ 
6 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
              5.  ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
(บ้านเสว หมู่ที ่6) 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนัก
และร่วมมือกันรกัษาความสะอาดใน
บ้านเรือน/ชุมชนของตนเองร่วมกับการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ 
- เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน 

จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้
และศักยภาพดา้นการรักษา
ความสะอาดในบา้นเรือน/
ชุมชน ให้ถูกสุขลักษณะอยู่
เสมอ 

- 8,000 - 8,000 - เกิดบ้านต้นแบบใน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีทั้ง
ภายในบา้นและ
บริเวณบ้าน 

ชุมชนตระหนักถึงปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภยั 
สะอาด ปราศจากพาหะนำ
โรคทั้งในบ้านและนอกบา้น 
-เกิดบ้านต้นแบบในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแต่ละ
หมู่บ้าน 

คณะกรรม 
การ 

หมู่บ้านเสว หมู่ที่ 
6 

24 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 
(บ้านตาลาด หมู่ที่ 7) 

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอสม.
ในการให้บริการประชาชนในชุมชนได้
ตามมาตรฐาน 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐาน
งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

จัดหาวัสดุ/อปุกรณ์ตาม
มาตรฐานการให้บริการ  
สำหรับบริการประชาชน 

- 8,000 8,000 8,000 - -ความครอบคลุม
การเยี่ยมบา้น 
กลุ่มเป้าหมาย งาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
-หมู่บ้านผา่นการ
ประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ 

-อสม. สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรม การ
หมู่บ้านตาลาด              

หมู่ที่ 7 

25 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิ
(บ้านตาลาด หมู่ที่ 7) 

-เพื่อลดปัญหาโรคหนอนพยาธิใน
ประชาชน 
-เพื่อค้นหาติดเชื้อโรคหนอนพยาธิราย
ใหม่ในชุมชน 
-เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
ให้ถูกสุขลักษณะ 

-อบรมให้ความรู้/ปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
-ประชาชนอาย ุ15 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจหา
หนอนพยาธ ิ
-ให้การรักษาโรคหนอนพยาธ ิ

- - 8,500 8,000 - อัตราการติดเช้ือ
โรคหนอนพยาธิใน
ประชาชนลดลง 

- ประชาชนมพีฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
-ประชาชนได้รับการตรวจ
และรักษาโรคหนอนพยาธ ิ

คณะกรรม การ
หมู่บ้านตาลาด              

หมู่ที่ 7 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
              5.  ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be Number One 
(บ้านตาลาด หมู่ที่ 7) 

-เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนให้มี
กิจกรรมร่วมกัน 

- รับสมัครสมาชิก To Be 
Number One ในชุมชน 
- จัดตั้งกลุ่มเพื่อนชว่ยเพื่อน
วัยรุ่นให้คำปรึกษา 
-ประชาชนมีการรวมกลุ่ม
การออกกำลังกายที่
เหมาะสม 

- 8,000 8,000 8,000 - -เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันยา
เสพติด 

-เยาวชนและประชาชนรับรู้ 
และทราบปัญหาพิษภัย 
ของยาเสพติด 
-สร้างเยาวชนในการต่อต้าย
และป้องกันการระบาด 
ของยาเสพติด 

คณะกรรม การ
หมู่บ้านตาลาด              

หมู่ที่ 7 

27 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก (บา้นหนองอา้ย
แหนบ หมู่ที ่8) 

- เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก 

- ผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน - - - 8,000 - - ผู้ปกครองที่มีบุตร
หลาน 

ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้านหนอง
อ้ายแหนบ 

หมู่ที่ 8 
28 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชน  
(บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที ่8) 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนัก
และร่วมมือกันรกัษาความสะอาดใน
บ้านเรือน/ชุมชนของตนเองร่วมกับการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ 
- เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน 

จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้
และศักยภาพดา้นการรักษา
ความสะอาดในบา้นเรือน/
ชุมชน ให้ถูกสุขลักษณะอยู่
เสมอ 

- 8,000 - 8,000 - เกิดบ้านต้นแบบใน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีทั้ง
ภายในบา้นและ
บริเวณบ้าน 

ชุมชนตระหนักถึงปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภยั 
สะอาด ปราศจากพาหะนำ
โรคทั้งในบ้านและนอกบา้น 
-เกิดบ้านต้นแบบในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแต่ละ
หมู่บ้าน 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้านหนอง
อ้ายแหนบ 

หมู่ที่ 8 

29 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  
(บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที ่8) 

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอสม.
ในการให้บริการประชาชนในชุมชนได้
ตามมาตรฐาน 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐาน
งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

จัดหาวัสดุ/อปุกรณ์ตาม
มาตรฐานการให้บริการ  
สำหรับบริการประชาชน 

- 8,000 8,000 8,000 - -ความครอบคลุม
การเยี่ยมบา้น 
กลุ่มเป้าหมาย งาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
-หมู่บ้านผา่นการ
ประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ 

-อสม. สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้านหนอง
อ้ายแหนบ 

หมู่ที่ 8 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
              5.  ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 
(บ้านง้ิวเก่า หมู่ที่ 9) 

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอสม.
ในการให้บริการประชาชนในชุมชนได้
ตามมาตรฐาน 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐาน
งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

จัดหาวัสดุ/อปุกรณ์ตาม
มาตรฐานการให้บริการ  
สำหรับบริการประชาชน 

- 8,000 - 8,000 - -ความครอบคลุม
การเยี่ยมบา้น 
กลุ่มเป้าหมาย งาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
-หมู่บ้านผา่นการ
ประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ 

-อสม. สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านง้ิวเก่า 

หมู่ที่ 9 

31 โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(บ้านง้ิวเก่า หมู่ที่ 9) 

-เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 
-เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธแีละ
สม่ำเสมอ 

-อบรมให้ความรู้แก่สตรีอายุ 
30 -70 ปี เกีย่วกบัมะเร็งเต้า
นม 
-หญิงไทยอายุ 30 – 70 ปี 
ฝึกการตรวจเต้านมดว้ย
ตนเอง 
-จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจเต้า
นม 

- - 8,000 8,000    - ลดความรุนแรง
ของโรคมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งปาก
มดลูกในผู้ป่วยลง 

สตรีไทยมีความรู้สามารถ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้องและสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านง้ิวเก่า 

หมู่ที่ 9 

32 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิ
(บ้านง้ิวเก่า หมู่ที่ 9) 

-เพื่อลดปัญหาโรคหนอนพยาธิใน
ประชาชน 
-เพื่อค้นหาติดเชื้อโรคหนอนพยาธิราย
ใหม่ในชุมชน 
-เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
ให้ถูกสุขลักษณะ 

-อบรมให้ความรู้/ปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
-ประชาชนอาย ุ15 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจหา
หนอนพยาธ ิ
-ให้การรักษาโรคหนอนพยาธ ิ

- - - 8,000 - อัตราการติดเช้ือ
โรคหนอนพยาธิใน
ประชาชนลดลง 

- ประชาชนมพีฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
-ประชาชนได้รับการตรวจ
และรักษาโรคหนอนพยาธ ิ

คณะกรรมการ
หมู่บ้านง้ิวเก่า 

หมู่ที่ 9 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
              5.  ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน (บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 10) 

-เพื่อแก้ไขปัญหาการป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
-เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้  ความเข้าใจ ในสาเหตุ และ
อันตรายจากการขาดสารไอโอดีน  การ
ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน   

-อบรมให้ความรู้ตัวแทน
ครัวเรือนเกี่ยวกับโรคขาด
สารไอโอดีน 
-รณรงค์ให้ชุมชนใช้เกลือ
เสริมไอโอดีนในการปรุง
อาหาร 
-สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
กองทุนเกลือเสริมไอโอดีนใน
ชุมชน 

- - - 8,000 - -อัตราการเกิดโรค
คอพอกลดลง
หรือไม่มี 
-สถานการณ์โรค
ขาดสารไอโอดีน
ลดลง 
 

-ประชาชนมีความรู้และใช้
เกลือเสริมไอโอดีนในการ
ปรุงอาหาร 
-ทุกครัวเรือนมีการส่งเสริม
การใช้เกลือเสริมไอโอดีน
ปรุงอาหาร 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านโนน

สะอาด 
หมู่ที่ 10 

34 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิ
(บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 10) 

-เพื่อลดปัญหาโรคหนอนพยาธิใน
ประชาชน 
-เพื่อค้นหาติดเชื้อโรคหนอนพยาธิราย
ใหม่ในชุมชน 
-เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
ให้ถูกสุขลักษณะ 

-อบรมให้ความรู้/ปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
-ประชาชนอาย ุ15 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจหา
หนอนพยาธ ิ
-ให้การรักษาโรคหนอนพยาธ ิ

- - - 8,000 - อัตราการติดเช้ือ
โรคหนอนพยาธิใน
ประชาชนลดลง 

- ประชาชนมพีฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
-ประชาชนได้รับการตรวจ
และรักษาโรคหนอนพยาธ ิ

คณะกรรมการ
หมู่บ้านโนน

สะอาด 
หมู่ที่ 10 

35 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 
(บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 10) 

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอสม.
ในการให้บริการประชาชนในชุมชนได้
ตามมาตรฐาน 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน และมาตรฐาน
งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

จัดหาวัสดุ/อปุกรณ์ตาม
มาตรฐานการให้บริการ  
สำหรับบริการประชาชน 

- 8,000 8,000 8,000 - -ความครอบคลุม
การเยี่ยมบา้น 
กลุ่มเป้าหมาย งาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
-หมู่บ้านผา่นการ
ประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ 

-อสม. สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านโนน

สะอาด 
หมู่ที่ 10 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
              5.  ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
(บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 10) 

- เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพด้นการ
สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

-จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้
และศักยภาพดา้นการสร้าง
เสริมสุขภาพในชุมชน 
-แกนนำสขุภาพออกไปตรวจ
คัดกรอง ความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน น้ำหนกัส่วนสูง 
ฯลฯ 

- 8,000 8,000 8,000 - -ประชาชนได้
รับทราบสถานะ
สุขภาพของตนเอง 

- ประชาชนให้ความสำคัญ
กับการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
- ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการตรวจคัด
กรองภาวะสุขภาพ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านโนน

สะอาด 
หมู่ที่ 10 
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                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                         แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565)    

                               องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสมีา 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่  ,ที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาต ิและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน            
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
              7.  ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
                  7.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นของ
ตำบลโนนประดู ่

ได้อัตลักษณ์ท้องถิ่นของ
ตำบลโนนประดู ่

- - 50,000 50,000 - ได้อัตลักษณ์ท้องถิ่นของ
ตำบลโนนประดู่ จำนวน 
1 อัตลักษณ ์

ตำบลโนนประดู่ม ี
อัตลักษณ์ท้องถิ่นของ
ตนเอง 

กองการศึกษาฯ 

 
  

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ, ที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกปอ้งสถาบันหลกัของชาติ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน            
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
              8.  ยุทธศาสตร์ ด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
                  8.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการเบิก
จ่ายเงินและการจัดทำฎีกา
ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-laas) 
สำหรับพนักงานเจา้หน้าที่
อบต.โนนประดู ่

เพื่อเพิ่มความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
ระเบียบเบิกจา่ยเงินและลดข้อผิด 
พลาดในการปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร ์
(e-laas) 

พนักงาน อบต.พนักงานจา้ง
และพนักงานจา้งเหมาบริการ 
จำนวน 15 คน 

- - 5,000 5,000 5,000 จำนวน 15 คน พนักงานเจ้าหนา้ที่อบต.
โนนประดู่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบยีบ
เบิกจ่ายเงินและลด
ข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-laas) 

กองคลัง 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 

เพื่อให้บริการการจัดเก็บภาษีผ่าน
ธนาคาร 

จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีปา้ย และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่าน
ธนาคาร 

- - 5,000 5,000 5,000 ผู้เสียภาษีจา่ย
ค่าธรรมเนียม
ผ่านระบบ
ธนาคาร 
จำนวน 100 
คน 

ผู้เสียภาษีสามารถจ่าย
ค่าธรรมเนียมผ่านระบบ
ธนาคาร 

กองคลัง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด   ที ่4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาต ิและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน, ที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ         
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่  9   ด้านการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
              9.  ยุทธศาสตร์ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
                  9.1 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟจราจร
เตือนจุดอันตราย ตำบล 
โนนประดู่ 

- เพื่อติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
- เพื่อลดความเส่ียงทางจราจรใน
จุดอันตราย 
 

ตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 
จำนวน 2 จุด 

- - 50,000 50,000 - สัญญาณไฟ
กระพริบ 
จำนวน 2 จุด 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิด
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งป้ายจราจร 
ตามแบบมาตรฐาน ถนนสาย
หลักภายในตำบลโนนประดู ่

- เพื่อติดต้ังป้ายจราจร 
- เพื่อลดความเส่ียงทางจราจรใน
จุดอันตราย 

- ติดต้ังป้ายจราจร - - 250,000 250,000 - ป้ายจราจร 
รอบตำบลโนน
ประดู่ 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิด
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

กองช่าง 
 

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิภยั 

เพื่อสนับสนุนหรือจัดการอบรม
จิตอาสาภัยพบิัต ิ

จิตอาสาภัยพบิัติของ
ตำบลได้รับการอบรม 

- - 200,000 - - จิตอาสาภัย
พิบัติของ
ตำบล จำนวน 
50 คน 

จิตอาสาภัยพบิัติของตำบลมี
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการกู้ภยั
ในภาวะฉุกเฉิน 

สำนักปลัด 
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา (ผ.02/1) 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) คร้ังที่ 1/2563 
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา (ผ.02/1) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.3 แผนงานการพาณิชย ์

       
1 

 
5,000,000 

 

 
4 

 
8,700,000 

 
5 

 
13,700,000 

                                              รวม       1 5,000,000 4 8,700,000 5 13,700,000 

4) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร 
4.1 แผนงานการเกษตร 

    
  1 10,000,000 1 10,000,000 2 20,000,000 

                                              รวม       1 10,000,000 1 10,000,000 2 20,000,000 
                  รวมทั้งสิ้น        2 15,000,000 5 18,700,000 7 33,700,000 

 
  



- 32 - 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02/1) โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) คร้ังที่ 1/2563 
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
              2.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                 2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พร้อมไหล่ทาง จากบ้านเลขที่ 
43 หมู่ที่ 7 บ้านตาลาด ตำบลโนน
ประดู่ เชื่อมถึงคุ้มหนองม่วง หมู่ที่ 7 
ตำบลโพนทอง กวา้ง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบล 
 

กว้าง 5 เมตร ยาว 700 
เมตร 

- - - - 2,100,000 ความถนน
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 700 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาระหวา่งตำบล
และ 
สะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
              4.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                 4.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก 
บ้านนางนิภา ปรารถนาศักดิ์ ถึง สระ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่10 บ้านโนน
สะอาด กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 2) 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบล 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - - - 750,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
(คสล.) กว้าง 4 
เมตร ยาว 
300 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาและขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8  
บ้านหนองอ้ายแหนบ  
จาก นา นายแล คิดการ ถึงสระ
ตะวันออก เช่ือมต่อ นา นายชุ่ม ถึง 
นา นายวัน กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 3,300 เมตร 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบล 
 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 3,300 เมตร 

- - - - 850,000 กว้าง 4 เมตร  
ยาว 3,300 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาระหวา่งตำบล
และสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมไหล่ทาง หมู่ที ่4  
บ้านสำโรง จากถนนสายสำโรง ถึง
สระประปา คุ้มหนองไม้ตาย 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบล 
 

กว้าง 5 เมตร พร้อมไหล่ทาง 
ข้างละ 0.5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

- - - 5,000,000 5,000,000 กว้าง 5 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 
ข้างละ 0.5 
เมตร  
ยาว 1,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาระหวา่งตำบล
และสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563  
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
         2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
              2.1 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดสระโคกใหม่ พื้นที ่25 ไร่ 
(หมู่ที่ 2 บ้านทองหลางใหญ่) 

เพื่อมีน้ำอุปโภคบริโภคและ 
เพื่อการเกษตร 

 ขุดลอกสระโคกใหม่ 
พื้นที่ 25 ไร่ 
 

- - - 10,000,000 10,000,000 ขุดลอกสระโคก
ใหม่ พื้นที่ 25 ไร ่
ความลึก 3 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้ในการ 
อุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตรป้องกันอุทกภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (ทบทวนปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02)  
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  

  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล.  
1 
 

โครงการสร้างถนน คสล.  
จาก คสล.เดิม (คุ้มโนนกระสัง) 
หมู่ที่ 2 บ้านทองหลางใหญ ่
 (แผนชุมชน) 
 
 
 
 
ในปี พ.ศ.2563 งบประมาณ 500,000 บาท 
 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้า 91 ข้อ 10 

โครงการสร้างถนน คสล.  
จาก คสล.เดิม (คุ้มโนนกระสัง) 
หมู่ที่ 2 บ้านทองหลางใหญ ่
 (แผนชุมชน) 
 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
 
ในปี พ.ศ.2564 งบประมาณ 500,000 บาท 
 
 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 2) 

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคม
ระดับหมูบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทองหลาง
ใหญ่เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ ์2563 

- - - 500,000 - ความยาวถนน 
300 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02)  
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล.  
2 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หน้าบ้านผู้ชว่ยชยั ถึง บา้นนายตุ๋น กว้าง 4 
เมตร ยาว 115 เมตร (แผนชุมชน) 
 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 115 เมตร 
พร้อมรางท่อ คสล. 
 
ในปี พ.ศ.2563 งบประมาณ 320,000 บาท 
 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้า 92 ข้อ 150 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหนบ จากหนา้บ้าน
ผู้ช่วยชัย ถึง บา้นเลขที่ 4 (บา้นนายตุ่น) 
กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร (แผนชุมชน) 
 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 115 เมตร 
พร้อมรางท่อ คสล. 
 
ในปี พ.ศ.2564 งบประมาณ 320,000 บาท 
 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 1) 

- เพื่อแก้ไขคำผิดและเพิ่มข้อความให้
สมบูรณ์ 
- เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
ประชาคมระดับหมูบ้าน หมู่ที ่8 บ้าน
หนองอ้าย-แหนบ เมื่อวันที ่13 
กุมภาพันธ์ 2563 
 

- - - 320,000 - ความยาวถนน 
115 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02)  
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล.  
2 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนตะวันตก
หน้าวัดบา้นหนองอา้ยแหนบ หมู่ 8 ถึง
บ้านเลขที่ 56/2 (แผนชุมชน) 
 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
พร้อมรางท่อ คสล. 
 
ในปี 2563 งบประมาณ 350,000 บาท 
 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้า 92 ข้อ 16 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน
ตะวันตกหนา้วัดบา้นหนองอา้ยแหนบ หมู่ 8 
ถึงบ้านเลขที่ 56/2 (แผนชุมชน) 
 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
พร้อมรางท่อ คสล. 
 
ในปี 2564 งบประมาณ 350,000 บาท 
 
 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 3) 

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคม
ระดับหมูบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้าย-
แหนบ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ ์2563 

- - - 350,000 - ความยาวถนน 
140 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02)  
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล. (ต่อ)  
3 
 

ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่างตำบล จาก
หน้าบ้านเลขที่ 93 (บ้านนายยง) ถึงบ้านเลขที่ 
98 (บ้านนายสมนกึ) รอบสระหนองปรอืบ้าน
หนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ 
เช่ือม ถนน คสล. ไปหนองพลวง  ตำบลโพน
ทอง (แผนชุมชน) 
 
ถนน คสล. กวา้ง 5 เมตร 
ปี 2561 ยาว 100 เมตร 
ปี 2562 ยาว 100 เมตร 
ปี 2563 ยาว 100 เมตร 
ปี 2564 ยาว 180 เมตร 
(ระยะทางรวม 480  เมตร) 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้า 89 ข้อ 6 

ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่างตำบล จาก
หน้าบ้านเลขที่ 93 (บ้านนายยง) ถึงบ้านเลขที่ 
98 (บ้านนายสมนกึ) รอบสระหนองปรอืบ้าน
หนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ 
เช่ือม ถนน คสล. ไปหนองพลวง  ตำบลโพน
ทอง (แผนชุมชน) 
 
ถนน คสล. กวา้ง 5 เมตร 
ปี 2561 ยาว 100 เมตร 
ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ปี 2562 ยาว 100 เมตร 
ปี 2563 ยาว 250 เมตร 
(ระยะทางรวม 450  เมตร) 
 
 
 

- เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง 

275,300 275,300 600,000 - - ระยะทางรวม 
450 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02)  
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล. (ต่อ)  
4 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น หมูท่ี่ 3 

บ้านโนนประดู่ (จากบ้านเลขที่ 55 ถึง
บ้านเลขที่ 89) ตำบลโนนประดู่ (แผนชมุชน)  
 
กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 100 
เมตร (รวมระยะทางทั้งหมด 300 เมตร) 
 
ปี 2561 ระยะทาง 100 เมตร งบประมาณ 
237,200 บาท  
ปี 2562 ระยะทาง 100 เมตร งบประมาณ 
237,200 บาท 
ปี 2563 ระยะทาง 100 เมตร งบประมาณ 
237,200 บาท 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้า 88 ข้อ 2 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น หมูท่ี่ 3 
บ้านโนนประดู่ (จากบ้านเลขที่ 55 ถึง
บ้านเลขที่ 89) ตำบลโนนประดู่ (แผนชมุชน)  
 
กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 100 
เมตร (รวมระยะทางทั้งหมด 300 เมตร) 
 
ปี 2563 ระยะทาง 63 เมตร งบประมาณ 
200,000 บาท 
 
 

- เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง 
- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

237,200 237,200 200,000 - - ความยาวถนน  
 
ปี 2563 ยาว
63 เมตร 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02)  
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนน คสล. (ต่อ)  
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า อบต. 

ถึง ถนนลาดยาง หมู่ 3 กวา้ง 4 เมตร ยาว 
180 เมตร (แผนชุมชน) 
 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 180 เมตร 
พร้อมรางท่อ คสล. 
 
ปี 2562 งบประมาณ 450,000 บาท 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้า 93 ข้อ 20 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า อบต. 
ถึง ถนนลาดยาง หมู่ 3 กวา้ง 4 เมตร ยาว 
180 เมตร (แผนชุมชน) 
 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 180 เมตร 
 
 
ปี 2563 งบประมาณ 500,000 บาท 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้า 93 ข้อ 20 

- เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง 
- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

  500,000 - - ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 180 เมตร 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02)  
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนนดิน  
1 
 

ก่อสร้างถนนดิน จากศาลปู่ตา ถึงโนน
กระเด่ือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ  
บ้านโนนสะอาด หมู่10 
(แผนชุมชน) 
 
ระยะทางรวมทั้งหมด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
สูง 1.00 เมตร  
 
ปี 2564 งบประมาณ 250,000 บาท 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้า 84 ข้อ 5 

ก่อสร้างถนนดิน จากศาลปู่ตา ถึงโนน
กระเด่ือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ  
บ้านโนนสะอาด หมู่10 
(แผนชุมชน) 
 
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
สูง 1.00 เมตร 
 
 
ปี 2564 งบประมาณ 400,000 บาท 
 
 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 1) 

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคม
ระดับหมูบ้าน หมู่ที่ 10 บา้นโนนสะอาด 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ ์2563 

       -       - - 
 

400,000 
 

- ความยาวถนน
1,000 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 



- 44 - 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02)  
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนนดิน  
2 
 

โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านดอนมว่ง  
หมู่ที่ 1 จากแยกที่นานางน้อม  
(บ้านกระเบื้อง) ถึงหว้ยกระพี ้ 
ตำบลโนนประดู่ (แผนชุมชน) 
 
 
 
 
ในปี พ.ศ.2563 งบประมาณ 200,000 บาท 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้า 85 ข้อ 8 

โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านดอนมว่ง  
หมู่ที่ 1 จากแยกที่นานางน้อม  
(บ้านกระเบื้อง) ถึงหว้ยกระพี ้ 
ตำบลโนนประดู่ (แผนชุมชน) 
 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
 
ในปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ 200,000 บาท 
 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 3) 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคม
ระดับหมูบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดอนมว่ง 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

- - - 200,000 - ความยาวถนน 
800 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

3 
 

โครงการถนนดินจากหนองไร่ 
สระประปา-หนองขาม หมู่ที่ 6 บ้านเสว 
 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร  
 
ในปี 2562 งบประมาณ 650,000 บาท 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้า 86 ข้อ 14 

โครงการถนนดินจากหนองไร่ 
สระประปา-หนองขาม หมู่ที่ 6 บ้านเสว 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 3) 
กว้าง 8 เมตร ยาว 2,600 เมตร 
 
ในปี 2564 ระยะทาง 1,300 เมตร 
งบประมาณ 325,000 บาท 
ในปี 2565 ระยะทาง 1,300 เมตร 
งบประมาณ 325,000 บาท 

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคม
ระดับหมูบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเสว 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ ์2563 

- - - 325,000  325,000 ความยาวถนน 
2,600 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02)  
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 
  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

ถนนดิน  
4 ก่อสร้างถนนดินจากสะพานคอนกรีตบ้านเสว 

หมู่ที่ 6 เชื่อมเหมืองตะเภา บา้นโนนสะอาด 
หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่  อ.สีดา (แผนชุมชน) 
 
ถนนดิน ระยะทางรวมรวมทั้งหมด (กว้าง  5 เมตร
ยาว 3,000 เมตรหนา 1เมตร) 
 
ในปี พ.ศ.2563 งบประมาณ 400,000 บาท 
ในปี พ.ศ.2564 งบประมาณ 400,000 บาท 
 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้า 83 ข้อ 3 

ก่อสร้างถนนดินจากสะพานคอนกรีตบ้านเสว 
หมู่ที่ 6 เชื่อมเหมืองตะเภา บา้นโนนสะอาด หมู่
ที่ 10 ต.โนนประดู่  อ.สีดา (แผนชุมชน) 
 
ถนนดิน ระยะทางรวมรวมทั้งหมด (กว้าง  5 เมตร
ยาว 3,000 เมตรหนา 1เมตร) 
 
ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 500,000 บาท 
 
 

- เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริง 
- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

- - 500,000 - - ถนนดิน 
ระยะทางรวม
รวมทั้งหมด 
(กว้าง  5 เมตร
ยาว 3,000 
เมตรหนา 1
เมตร) 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02)  
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 
  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

ฝาย 
1 
 

โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น หมู่ที ่7  
บ้านตาลาด  
 
กว้าง 3 เมตร ยาว 26 เมตร สูง 1.5 เมตร 
 
ในปี พ.ศ.2564 งบประมาณ 180,000 บาท 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้า 95 ข้อ 1 

โครงการปรับปรุงฝาย มข. (แบบรถผ่าน
ได้) ลำห้วยเสว (ตอนล่าง) หมู่ที่ 7  
บ้านตาลาด  
 
 
ในปี พ.ศ.2564 งบประมาณ 500,000 บาท 
 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 2) 

- เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
ประชาคมระดับหมูบ้าน หมู่ที ่7  
บ้านตาลาด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2563 
- เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง 

-  - 500,000 - ฝายน้ำล้น
ชนิดรถวิ่ง
ผ่านได้  
จำนวน 1 
แห่ง          

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค 
และเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 สร้างฝายน้ำล้นลำหว้ยเสวตอนบน กวา้ง 4 
เมตร ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 6 บา้นเสว (แผน
ชุมชน) 
 
กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 
 
ปี 2563 งบประมาณ 850,000 บาท 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้า 95 ข้อ 4 

สร้างฝายน้ำล้นลำหว้ยเสวตอนบน กวา้ง 4 
เมตร ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 6 บา้นเสว (แผน
ชุมชน) 
 
กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 
 
ปี 2564 งบประมาณ 850,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 850,000 บาท 
 

 - - - 850,000 850,000 จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนได้มีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค 
และเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 
 

 
  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

ล้อมรั้ว  
1 
 

โครงการล้อมรั้วลวดหนามหรือตาขา่ยสระ
ประปาหมู่บา้น บา้นง้ิวเก่า หมู่ที่ 9 (แผน
ชุมชน) 
 
พื้นที่สระน้ำ 20 ไร่ 
 
ในปี พ.ศ.2563 งบประมาณ 350,000 บาท 
ในปี พ.ศ.2564 งบประมาณ 350,000 บาท 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้า 95 ข้อ 2 

โครงการล้อมรั้วลวดหนามหรือตาขา่ยสระ
ประปาหมู่บา้น บา้นง้ิวเก่า หมู่ที่ 9 (แผน
ชุมชน) 
 
พื้นที่สระน้ำ 20 ไร่ 
 
ในปี พ.ศ.2565 งบประมาณ 500,000 บาท 
 
 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 3) 

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคม
ระดับหมูบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านง้ิวเกา่ 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2563 

-- -- - - 500,000 จำนวน 1 แห่ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) ครั้งที่ 1/2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02) 
          ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่  
          ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1.  ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน  

 
 

  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

ไฟฟ้า  
1 
 

โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้า 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ 3 
จำนวน 10 จุด (แผนชุมชน) 
 
ในปี 2563 งบประมาณ 100,000 บาท 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้า 95 ข้อ 5 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 3 จำนวน 10 จุด (แผนชุมชน) 
 
 
ในปี 2564 งบประมาณ 100,000 บาท 
 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 1) 

- เพื่อให้ชื่อโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้สอดคล้องมติที่ประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที ่3 บ้าน
โนนประดู่ เมื่อวันที ่เมื่อวันที ่11 
กุมภาพันธ์ 2563 

- - - 100,000 - จำนวน 10 
จุด 

-ประชาชน
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
-ลดอุบัติเหตุใน
ท้องถนน 

- กองช่าง 
- การไฟฟ้า 
ส่วน
ภูมิภาค 
 

2 
 

โครงการขยายเขตติดตั้งโคมส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน บา้นสำโรง หมู่ 4 (7 จุด) (แผนชุมชน) 
 
จำนวน 7 จุด 
 
ในปี 2563 งบประมาณ 100,000 บาท 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้า 99 ข้อ 6 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายใน
หมู่บ้าน บา้นสำโรง  หมู่  4 (แผนชุมชน)      
 
จำนวน 7 จุด 
 
ในปี 2564 งบประมาณ 100,000 บาท 
 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 2) 

- เพื่อให้ชื่อโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้สอดคล้องมติที่ประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที ่4 บ้าน
สำโรง เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ ์
2563 

- - - 100,000 - โคมไฟ
สาธารณะ
จำนวน 7 จุด 

-ประชาชน
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
-ลดอุบัติเหตุใน
ท้องถนน 

  กองช่าง 
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) ครั้งที่ 1/2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02) 
          ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่  
          ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1.  ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ) 

 
  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

ไฟฟ้า  
3 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทิศใต้ของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บา้นตาลาด  
(แผนชุมชน) 
 
ในปี 2563 งบประมาณ 500,000 บาท 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้า 100 ข้อ 1 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทิศใต้และคุ้ม
ดอนตะแบง หมู่ที ่7 บ้านตาลาด 
 
 
ในปี 2564 งบประมาณ 500,000 บาท 
 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 3) 

- เพื่อให้ชื่อโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้สอดคล้องมติที่ประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที ่7  
บ้านตาลาด เมื่อวันที่ 5กุมภาพันธ ์
2563 

- - - 500,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 2 สาย
ระยะทาง 
500 เมตร 

-ประชาชน
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
-ลดอุบัติเหตุใน
ท้องถนน 

- กองช่าง 
- การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) ครั้งที่ 1/2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02) 
          ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่  
          ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1.  ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน  (ต่อ) 

 
  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

รางระบายน้ำ 
1 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้รอบหมูบ่า้น 
บ้านสำโรง หมู่ที ่4 (แผนชุมชน) 
 
 
 
 
แบบมีฝาปิด 
กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
 
ในปี 2563 งบประมาณ 150,000 บาท 
ในปี 2564 งบประมาณ 150,000 บาท 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้า 96 ข้อ 4 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ทางทิศใต้
ของหมู่ที่ 4 บา้นสำโรง จากท่อส่งน้ำทิศ
ตะวันตกถึงบ้านเลขที ่74 หมู่ที ่4 บ้าน
สำโรง (แผนชุมชน) 
 
แบบมีฝาปิด 
กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
 
ในปี 2564 ระยะทาง 150 เมตร 
งบประมาณ 500,000 บาท 
ในปี 2565 ระยะทาง 150 เมตร 
งบประมาณ 500,000 บาท 
 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 1) 

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที ่4 บ้าน
สำโรง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ ์2563 

- - 

 500,000 500,000 ระยะทาง 
300 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง) ครั้งที่ 1/2563  

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02) 
          ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่  
          ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1.  ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ) 

 
  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

รางระบายน้ำ 
1 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้จากหนา้บ้าน
ผู้ช่วยฯ ลงสระบ้านหนองสะแก (คุ้มโนนถั่ว
แปป) หมู่ที ่5 บา้นหนองสะแก (แผนชมุชน) 
 
แบบมีฝาปิด 
กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 80 เมตร 
 
ในปี พ.ศ.2563 งบประมาณ 150,000 บาท 
  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้า 96 ข้อ 4 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้จากหนา้บ้าน
ผู้ช่วยฯ ลงสระบ้านหนองสะแก (คุ้มโนนถั่ว
แปป) หมู่ที ่5 บา้นหนองสะแก (แผนชมุชน) 
 
แบบมีฝาปิด 
กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 80 เมตร 
 
ในปี 2563 งบประมาณ 150,000 บาท 
ในปี 2564 งบประมาณ 150,000 บาท 
 
(จากการประชาคม ลำดับที่ 2) 

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

- - 150,000 150,000 - ระยะทาง 
80 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1) โครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (ทบทวนปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
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แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02/1) โครงการเกินศักยภาพ 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
         2.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                 2..2 แผนงาน การเกษตร 

  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ  
เชื่อมระหว่างตำบล จากถนนคอนกรีต  
บ้านโนนสะอาด หมูท่ี่10 ตำบลโนนประดู ่
อำเภอสีดาเชือ่มถึงบ้านทองหลางน้อย ตำบล
ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ ่
จังหวัดนครราชสมีา 
(แผนชุมชน) 
 
กว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 
3,500 เมตร    
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้า 152 ข้อ 1 

โครงการก่อสร้างถนนหินลูกรัง 
เชื่อมระหว่างตำบล จากถนนคอนกรีต  
บ้านโนนสะอาด หมูท่ี่10 ตำบลโนนประดู ่
อำเภอสีดาเชือ่มถึงบ้านทองหลางน้อย ตำบล
ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ ่
จังหวัดนครราชสมีา 
(แผนชุมชน) 
 
กว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 
3,500 เมตร    

กว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร    

- - - - 1,716,900 
 

ความถนน
ยาว 3,500 
เมตร    

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา
ระหว่างตำบลและ 
สะดวกในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

  กองช่าง 
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นึ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.02/1) โครงการเกินศักยภาพ 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
         ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
         2.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                 2..2 แผนงาน การเกษตร 

 
  

 
ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) (เดิม) 

   
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกหนองละเลิงหินโคลน 
บ้านดอนม่วง  หมู่ที่ 1 (แผนชุมชน) 
 
 
กว้าง 100  ยาว 150 
ลึกเฉลี่ย  3.50  เมตร 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้า 158 ข้อ 1 

ขุดลอกหนองละเลิงหินโคลน พร้อมระบบ
ธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านดอนมว่ง หมู่ที ่1 
(แผนชุมชน) 
 
กว้าง 100  ยาว 150 
ลึกเฉลี่ย  3.50  เมตร 

เพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้งและดินเค็ม - - - 2,103,500 
 

2,103,500 
 

หนองมี
ความลึก
3.50 เมตร 

-ประชาชนมีน้ำ
ใช ้
ในการอุปโภค
บริโภค และเพือ่
การเกษตร 

กองช่าง 

2 ขุดลอกสระหนองไม้ตาย 
บ้านสำโรง หมู่ที ่ 4 (แผนชุมชน) 
 
 
 
กว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้า 158 ข้อ 3 

ขุดลอกสระหนองไม้ตาย พร้อมระบบ
ธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านสำโรง หมู่ที่  4 
(แผนชุมชน) 
 
กว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้งและดินเค็ม - - - 1,900,000 
 

1,900,000 
 

สระมีความ
ลึก 3.50 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการ อุปโภค 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 
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แบบ ผ.031 บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง) ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดเก็บเอกสารงาน
จัดเก็บรายได้และงาน
แผนที่ภาษ ี

1.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด
(มอก.) 
จำนวน 1 หลัง 

  5,000   

กองคลัง 
 

2.ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลงั  
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก
งบประมาณ ธ.ค.2562) 

  7,000   

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดเก็บพัสดุสำหรับใช้ใน
กิจการ อบต. และ
จัดเก็บเอกสารงานพัสด ุ

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด
(มอก.)จำนวน 2 หลัง 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก
งบประมาณ ธ.ค.2562)  

  11,000   

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้
สำหรับนั่งปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์ 

เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงานคอมพวิเตอร์ 
จำนวน 3 ตัว 

  4,500   

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับจัดพิมพ์
เช็คแทนการเขียนด้วย
ระบบมือ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED  
ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง 

  2,600   

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ให้
เพียงพอต่อบุคลากร 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
พนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง
ดิจิตอล มีนาคม 2562) 

  16,000   
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