
 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา 

            

             

วิสัยทัศน (Vision) 

“โครงสรางพ้ืนฐานดีมีมาตรฐาน พัฒนาระบบบริหารและบริการประชาชน 

คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สงเสริมกลุมอาชีพและเพ่ิมพูนรายไดประชาชน” 

 

จัดทําโดย 

-คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ 

-คณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองคาย 

 
 



หลักการและเหตุผล 
ในการแกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กาํหนดใหทองถิ่นดาํเนินการจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อเปนแนว
ทางการพัฒนาของทองถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไดตามความจําเปนและความเหมาะสม 
โดยใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
ขอ ๒๑ ความวา “การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น”  และขอ ๑๐ ความวา “ใหเพิ่มความ 
ตอไปนี้เปนขอ  ๒๒/๑  และขอ ๒๒/๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ “ขอ  ๒๒/๑  เพ่ือประโยชนของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น  ใหเปนอํานาจ 
ของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ที่เปลี่ยนแปลงใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
ดวย เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรบัความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่น
ประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นประกาศใช”  
“ขอ  ๒๒/๒  ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินที่เก่ียวกับโครงการ พระราชดาํริ  งานพระราชพธิ ี  
รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ใหเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถ่ิน  สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา  ๔๖  
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองคการบริหารสวนตาํบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย  และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือ  
เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยวาสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับ
ความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว” 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการแกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  เพ่ือใหมีความเหมาะสม ถูกตอง สอดคลองพื้นที่ดําเนินการจริง และตามหลัก 
การจัดทํางบประมาณ ตรงกับปญหาตองการของประชาชน  เพื่อใชเปนกรอบในการขอรับการสนับสนนุงบประมาณอุดหนุน
เฉพาะกิจ จากสวนกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และยุทธศาสตรดานอ่ืนๆตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อดําเนนิการ
ตอไป    
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) แกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  ประกอบดวย 
 

-สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.(๒๕๖๑-๒๕๖๕)แกไข เปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.๐๑) 
-บัญชีแกไข เปลี่ยนแปลง (ผ.๐๒) 
-สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (แบบ ผ.๐๑) 
-บัญชี/รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม (ผ.๐๑) 
-บัญชี/รายละเอียดโครงการที่เกินศกัยภาพ (เพิ่มเติม) (ผ.๐๒/๑) 
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-สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไข เปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.01) 
-บัญชีแกไข เปลี่ยนแปลง (ผ.02) 
-สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (แบบ ผ.01) 
-บัญชี/รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม (ผ.02) 

  -บัญชี/รายละเอียดโครงการที่เกินศกัยภาพ (เพ่ิมเติม) (ผ.02/1) 
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สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แกไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563       

 (แบบ ผ.01) 
           องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1. แผนงานเคหะและชุมชน 

            

รวม     35 20,751,80
0 

35 20,751,80
0 

35 20,751,80
0 

105 62,255,40
0 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจ 
1. แผนงานการเกษตร 

            

รวม     2 811,100 2 4,311,100 2 4,311,100 6 9,433,300 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานคุณภาพชีวติ 
1. แผนงานการศาสนา วฒันธรรม
และนันทนาการ 
2. แผนงานการศกึษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4. แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

       
 
 
 

2 

 
 
 
 

500,000 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

500,000 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

1,000,000 

รวมทุกยุทธศาสตรหนาน้ี/ยอดยกไป     37 21,562,9
00 

39 25,562,9
00 

39 25,562,9
00 

115 72,688,70
0 
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สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563     (แบบ ผ.01) 
          องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

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

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานคุณภาพชีวติ(ตอ) 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห 
6. แผนงานรักษาความสงบภายใน 

     
 

1 

 
 

120,000 

 
 

1 

 
 

120,000 

 
 

1 

 
 

120,000 

 
 

3 

 
 

360,000 

รวม     1 120,000 1 120,000 1 120,000 3 360,000 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสิ่งแวดลอม 
1. แผนงานการเกษตร 
2. แผนงานสาธารณสุข 

            

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

            

รวม             
รวมทุกยุทธศาสตรหนาน้ี     1 120,000 1 120,000 1 120,000 3 360,000 

รวมทุกยุทธศาสตรยอดยกมา     37 21,562,9
00 

39 25,562,9
00 

39 25,562,90
0 

115 72,688,70
0 

รวมทุกยุทธศาสตรทั้งส้ิน     38 21,682,9
00 

40 25,628,9
00 

40 25,628,90
0 

118 73,048,70
0 
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บัญชีแกไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 
องคการบริการสวนตาํบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

หนา ลําดับ ชือ่โครงการ/เปาหมาย/รายละเอียด (เดมิ) ชือ่โครงการ/เปาหมาย/รายละเอียด (ใหม) เหตุผลที่แกไข เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร แผนงาน 
65 18 กอสรางถนน คสล. บานหนองคาย ม.10 

สายจากหมูบานถึงบานโนนยูง ม.13 กวาง 
5. ม.  
ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. 
งบประมาณ จํานวน 1,246,800 บาท  

กอสรางถนน คสล. บานหนองคาย ม.10 สาย
รอบโคกกลาง กวาง 4 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 
0.15 ม. งบประมาณ จํานวน 1,246,800 บาท  

1.เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพพื้นท่ีปจจุบัน 
ถูกตองตามหลักการจัดทําประมาณ 
2.เพ่ือนําไปจัดทําประมาณการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

การพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

เคหะและชุมชน 

68 31 ปรับปรงุถนนดินบานโคกเพ็ด ม.6 จาก
สามแยกไปวัดปาโคกเพ็ด ถึง ถนนไปบาน
โนนยูง กวาง 6 ม. ยาว 932 ม. 
งบประมาณ จํานวน 30,000 บาท  

กอสรางถนน คสล. บานโคกเพ็  ม.6 จากสามแยก
ไปวดัปาโคกเพ็ด ถึง ถนนไป บานโนนยูง กวาง 5 
ม. ยาว 905 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 
จํานวน 2,626,500 บาท 

1.เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพพื้นท่ีปจจุบัน 
ถูกตองตามหลักการจัดทําประมาณ 
2.เพ่ือนําไปจัดทําประมาณการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

การพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

เคหะและชุมชน 

78 83 ขยายเขตบริการไฟฟาแรงต่ํา บ.ดอนหวาย 
ม. 14 จํานวน 2 ตน งบประมาณ 
15,000 บาท 

ขยายเขตบริการไฟฟาแรงตํ่า จํานวน 5 ตน
งบประมาณ 36,000 บาท 

1.เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพพื้นท่ีและ
ความตองการปจจุบัน  

การพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

เคหะและชุมชน 

83 110 ขุดลอกสระวงัน้ําเย็น บานทุงมน ม.2 กวาง  
80 ม. ยาว 100 ม. ลึก 3 ม. งบประมาณ 
150,000 บาท  

ขุดลอกสระวงัน้ําเย็น บานทุงมน จํานวน 5,357 
ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร งบประมาณ 
480,000 บาท  

1.เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพพื้นท่ีปจจุบัน 
ถูกตองตามหลักการจัดทําประมาณ 
2.เพ่ือนําไปจัดทําประมาณการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

การพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

เคหะและชุมชน 

84 117 ขุดลอกหนองตะกุดบานดอนตะหนิน ม.5  
กวาง  40 ม. ยาว 90 ม. ลึก 3 ม. 
งบประมาณ 250,000 บาท  

ขุดลอกหนองตะกุด บานดอนตะหนิน ม.5 จํานวน 
3,500 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร 
งบประมาณ 475,900 บาท  

1.เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพพื้นท่ีปจจุบัน 
ถูกตองตามหลักการจัดทํางบประมาณ 
2.เพ่ือนําไปจัดทําประมาณการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

การพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

เคหะและชุมชน 

85 123 ขุดลอกหนองสาธารณะ บ.โคกสะอาด ม.9 
ขนาดกวาง 70 ม. ยาว 90 ม. ลกึ 3.50 
ม. งบประมาณ 600,000 บาท 

ขุดลอกหนองโคกสะอาด บานโคกสะอาด ม.9 
จํานวน 4,200 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
งบประมาณ 489,000 บาท  

1.เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพพื้นท่ีปจจุบัน 
ถูกตองตามหลักการจัดทํางบประมาณ 
2.เพ่ือนําไปจัดทําประมาณการขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

การพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

เคหะและชุมชน 

          -5- 
 
 
 
 
 



บัญชีแกไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 1/2563 
องคการบริการสวนตาํบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสมีา 

หนา ลําดับ ชื่อโครงการ/เปาหมาย/รายละเอียด (เดิม) ชื่อโครงการ/เปาหมาย/รายละเอียด 
(ใหม) 

เหตุผลที่แกไข เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร แผนงาน 

88 138 ขุดลอกสระหนองใหญ บ.หนองแวง ม.4  
กวาง 50 ม. ยาว 50  ม. ลึก 3 ม.  
งบประมาณ 100,000 บาท 

ขุดลอกหนองแสง บานหนองแวง 
ม.4 จํานวน 3,105 ตารางเมตร 
ลกึเฉลี่ย 4 เมตร งบประมาณ 
482,000 บาท  

1.เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพ
พื้นที่ปจจุบัน ถูกตองตามหลักการจัดทํา
งบประมาณ 
2.เพื่อนําไปจัดทําประมาณการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนกลาง(เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

การพัฒนา 
โครงสรางพืน้ฐาน 

เคหะและชุมชน 

78 81 ขยายเขตบริการไฟฟาแรงต่าํ บ.โนนกลาง 
ม. 12 จํานวน 2 ตน งบประมาณ 
15,000 บาท 

ขยายเขตบริการไฟฟาแรงตํ่า  
จํานวน 5 ตนงบประมาณ  
36,000 บาท 

1.เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพ
พื้นที่และความตองการปจจุบัน  

การพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

13
2 

3 กอสรางถนน คสล. จากบานหนองคาย ม.
10 เชื่อมบานหนองแวง ม.4   ขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 2,445 เมตร หนา 0.15 
เมตร  งบประมาณ  1,656,500 บาท 

กอสรางถนน คสล. บานหนองคาย 
ม.10 จากแยกโคกกลางไปตําบล
หนองพลวง ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,330 เมตร หนา 0.15 
เมตร  งบประมาณ 3,627,600 
บาท 

1.เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพ
พื้นที่ปจจุบัน ถูกตองตามหลักการจัดทํา
งบประมาณ 
2.เพื่อการจัดทําประมาณการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก อบจ.นม.และสวนกลาง(เงนิ
อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

การพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
          -6- 
 
 
 
 
 
 
 



บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แกไข เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2563    (ผ.
02) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวดัที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

256
1 

(บาท) 

256
2 

(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

1 กอสรางถนน คสล. 
บ.หนองคาย ม.10 
  

1. เพ่ือสญัจรไปมาสะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

สายรอบโคกกลาง กวาง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  1,246,80
0 

 

1,246,80
0 

 

1,246,80
0 

 

1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มข้ึน  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสญัจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 
 

2 กอสรางถนน คสล. 
บ.โคกเพ็ด ม.6 
  

1. เพ่ือสญัจรไปมาสะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

จากเสนสามแยกไปวัดปา
โคกเพ็ด ถึง ถนนไป บ.
โนนยูง กวาง 5 ม. ยาว 
905 ม. หนา 0.15 ม. 

  2,626,50
0 

2,626,50
0 

2,626,50
0 

1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มข้ึน  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสญัจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 
 

3 ขยายเขตบริการ
ไฟฟาแรงต่ํา  
บ.ดอนหวาย ม. 14 

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสินของ
ประชาชน 

จํานวน 5 ตน   36,000 36,000 36,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 
2.มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 
 

4 ขุดลอกสระวังนํ้า-
เยน็ บ.ทุงมน ม.2 

1.เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใช
ในการ,อุปโภค-บริโภค 
2.เพ่ือแกไขปญหาภยัแลง 

ขุดลอกสระวงัน้ําเย็น 
จํานวน 5,357 ตาราง
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร 

  480,000 480,000 480,000 1.รอยละของจํานวน
แหลงนํ้าที่เพิ่มขึ้น 
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

5 ขดลอกหนองตะกุด 
บ.ดอนตะหนิน ม.5 

1.เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใช
ในการเกษตร 
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขุดลอกหนองตะกุด 
จํานวน 3,500 ตาราง
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร  

  475,900 475,900 475,900 1.รอยละของจํานวน
ของแหลงนํ้าเพิ่มขึ้น 
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 
 

 รวมหนานี้/ยกไป     4,865,20
0 

4,865,20
0 

4,865,20
0 

   

            -7- 
 



บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แกไข เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1/2563    (ผ.
02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวดัที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

256
1 

(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

6 ขุดลอกหนองโคก-
สะอาด  
บ.โคกสะอาด ม.9 

1.เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา
ใชในการเกษตร 
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขุดลอกหนองโคกสะอาด 
จํานวน 4,200 ตาราง
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร  

  489,000 489,000 489,000 1.รอยละของ
จํานวนของแหลงน้ํา
เพ่ิมขึ้น 
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

7 ขุดลอกสระหนองแสง 
บ.หนองแวง ม.4 

1.เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขุดลอกสระหนองแสง 
จํานวน 3,105 ตาราง
เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร  

  482,000 482,000 482,000 1.รอยละของ
จํานวนของแหลงน้ํา
เพ่ิมขึ้น 
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

8 กอสรางถนน คสล.  
บ.หนองคาย ม.10  

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวก 

จากแยกโคกกลางไป
ตําบลหนองพลวง  
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
1,330 เมตร หนา 
0.15 เมตร   

  3,627,60
0 

3,627,60
0 

3,627,60
0 

1.จํานวนถนนคสล.
เพ่ิมขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

 รวมหนานี ้     4,598,60
0 

4,598,60
0 

4,598,60
0 

   

 ยอดยกมา     4,865,20
0 

4,865,20
0 

4,865,20
0 

   

 รวมแผนงานนี ้     9,463,80
0 

9,463,80
0 

9,463,80
0 

   

 
          -8- 



 
บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563     (ผ.02) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวดัที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

256
1 

(บาท) 

256
2 

(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

1 กอสรางถนน คสล. 
บ.ดอนหวาย ม.14 
  

1. เพ่ือสญัจรไปมา
สะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

เสนทิศตะวันออกของ
หมูบาน กวาง 4 ม.ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. 

  409,900 
 

409,900 
 

409,900 
 

1.จํานวนถนนคสล.
เพ่ิมขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

2 กอสรางถนน คสล. 
บ.ดอนหวาย ม.14 
  

1. เพ่ือสญัจรไปมา
สะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

เสนทิศตะวันตกของ
หมูบาน กวาง 4 ม.ยาว 
80 ม. หนา 0.15 ม. 

  163,400 
 

163,400 
 

164,000 
 

1.จํานวนถนนคสล.
เพ่ิมขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

3 กอสรางถนน คสล. 
บ.ดอนหวาย ม.14 
  

1. เพ่ือสญัจรไปมา
สะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

เสนทิศใตของหมูบาน 
กวาง 4 ม.ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  409,900 
 

409,900 
 

409,900 
 

1.จํานวนถนนคสล.
เพ่ิมขึน้  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

 

4 กอสรางถนน คสล. 
บ.ทุงมน ม.2  

1. เพ่ือสญัจรไปมา
สะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

จากศาลาประชาคมถึง
บานนายบุญศรี  พงษพัน-
นา กวาง 3 ม.ยาว 150 
ม. หนา 0.15 ม. 

  231,600 231,600 231,600 1.จํานวนถนนคสล.
เพ่ิมขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

 รวมหนานี้/ยกไป     1,214,80
0 

1,214,80
0 

1,214,80
0 

   

           
-9- 

 
 
 



บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 1/2563    (ผ.02) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวดัที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

256
1 

(บาท) 

256
2 

(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

5 กอสรางถนน คสล. 
บ.ทุงมน ม.2  

1. เพ่ือสญัจรไปมา
สะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

จากสามแยกทางเขาหมูบาน
ไปบานนางอาํไพร  พรม-
แสน กวาง 3 ม.ยาว 70 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  107,600 107,600 107,600 1.จํานวนถนนคสล.
เพ่ิมขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพงึพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

6 กอสรางถนน คสล. 
บ.หนองกวาง ม.11  

1. เพ่ือสญัจรไปมา
สะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

จากวัดทุงมนไปศาลปูตา 
กวาง 4 ม.ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

  615,500 615,500 615,500 1.จํานวนถนนคสล.
เพ่ิมขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

7 เปลี่ยนทอประปา
หมูบาน  
บ.ทุงมน ม.2 

เพื่อแกไขปญหา
น้ําประปารั่วซึม และ
อุดตนั 

ทอประปา ขนาด 2 น้ิว
ภายในหมูบาน 

  200,000 200,000 200,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ตนทุนการผลิต
น้ําประปาลดลง 
2.น้ําไหลสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองชาง 

8 วางทอสงน้ําเขาสระ
วังนํ้าเยน็  
บ.ทุงมน ม.2  

1. เพ่ือใชผลิต
น้ําประปาหมูบาน 
2. เพ่ือแกปญหาภัย
แลง 

วางทอ P V C ขนาด 8 นิ้ว 
จํานวน 2 จุดๆละ 4 ทอน 
จากคลองชลประทานถึง 
สระวังนํ้าเย็น 

  15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีน้ําใช
ตลอดป 

กองชาง 

 รวมหนานี ้     938,100 938,100 938,100    
 ยอดยกมา     1,214,80

0 
1,214,80

0 
1,214,80

0 
   

 รวมยอดยกไป     2,152,90
0 

2,152,90
0 

2,152,90
0 

   

          -10- 
 
 



บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563    (ผ.02) 
         องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวดัที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รบัผิดชอบ 
256

1 
(บาท) 

256
2 

(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

9 กอสรางถนนดิน  
บ.ทุงมน ม.2  

1. เพ่ือสญัจรไปมาสะดวก 
2. เพ่ือการขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 

จากสามแยกบานโนน-
กลาง ไปบานหนองแวง 
กวาง 5 ม.ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.80 ม. 

  1,694,80
0 

1,694,80
0 

1,694,80
0 

1.จํานวนถนนดิน
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กองชาง 
 

10 วางทอสงน้ําเขา
ประปาหมูบาน  
บ.สําโรง ม.1 

1. เพ่ือสงนํ้าเขาหนองที่ผลิต
ประปาหมูบาน 
2. เพ่ือปองกันการขาด
แคลนน้ําผลิตประปา 

วางทอขนาด หนากวาง 
80 ซม. ยาว 100 ม. 
จากคลองอสีานเขียวมา
หนองที่ผลิตประปา
หมูบาน. 

  200,400 200,400 200,400 1.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ตนทุนการผลิต
นํ้าประปาลดลง 
2.นํ้าไหลสะดวกยิ่งข้ึน 

กองชาง 
 

11 กอสรางถนน คสล. 
บ.สําโรง ม.1  

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
และก้ันเขตถนนรอบหมูบาน 

ถนน คสล.ภายในหมูบาน
จุดที่ 1 ยาว 50 ม. 
จุดที่ 2 ยาว 40 ม. 

  183,900 183,900 183,900 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุนละออง 

 

12 กอสรางถนน คสล. 
บ.สําโรง ม.1  

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
และก้ันเขตถนนรอบหมูบาน 

รอบหมูบาน กวาง 4 ม.
ยาว 150 ม. 

  307,500 307,500 307,500 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุนละออง 

 

 รวมหนานี ้     2,386,60
0 

2,386,60
0 

2,386,60
0 

   

 ยอดยกมา     2,152,90
0 

2,152,90
0 

2,152,90
0 

   

 รวมยอดยกไป     4,539,50
0 

4,539,50
0 

4,539,50
0 

   

            -11- 



 
บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563    (ผ.02) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวดัที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

256
2 

(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

13 วางทอสงน้ําจาก 
เลิงดอกคําถึงสระ
หนองแวง  
บ.หนองแวง ม.4  

1. เพ่ือการสูบน้ํามายังสระ
หนองแสงทีใ่ชผลิต
น้ําประปาหมูบาน 
2. เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

วางทอขนาด หนากวาง 6 นิ้ว 
จํานวน 500 ทอน จากเลิง
ดอกคําถึงสระหนองแวง 

  500,000 500,000 500,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1.การสูบน้ํา
สะดวกยิ่งขึ้น 
2.ประชาชนมีน้ํา
ใชตลอดป 

กองชาง 
 

14 กอสรางระบบ
ประปาดวยพลังงาน
แสงอาทิตย  
บ.หนองแวง ม.4 

1. เพ่ือลดการใชพลังงาน
ไฟฟา 
2. เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง 

กอสราง/ตดิตั้งระบบหอถัง
ผลิตน้าํประปาโดยระบบ
พลังงานแสงอาทิตยที่เลงิดอก 

  500,000 500,000 500,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

1.ประชาชนมีน้ํา
ใชตลอดป 

กองชาง 
 

15 กอสรางถนนหิน-
คลุก  
บ.หนองแวง ม.4 

1.เพ่ือการสัญจรไปมา  
2.เพ่ือขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนหินคลุก กวาง 5 ม.  
ยาว 800 ม. จากหมูบานถึง
หนองแสง 

  514,100 514,100 514,100 1.จํานวนถนน
หินคลุก
เพิ่มขึ้น  

1.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 

16 ขุดลอกสระหนอง-
ใหญ  
บ.หนองแวง ม.4 

1.เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใช
ในการอุปโภค 
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขนาดกวาง 50 ม.  
ยาว 50  ม. ลึก 3 ม. 

  219,000 219,000 219,000 1.รอยละของ
จํานวนแหลง
น้ําท่ีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช
อยางทั่วถึง 

กองชาง 
 

 รวมหนานี ้     1,733,10
0 

1,733,10
0 

1,733,10
0 

   

 ยอดยกมา     4,539,50
0 

4,539,50
0 

4,539,50
0 

   

 รวมยอดยกไป     6,272,60
0 

6,272,60
0 

6,272,60
0 

   

          -12- 
 



 
บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563     (ผ.02) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวดัที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

256
1 

(บาท) 

256
2 

(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

17 กอสรางถนนดิน  
บ.หนองแวง ม.4  

1.เพ่ือการสัญจรไป
มา  
2.เพ่ือขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนดิน กวาง 4 ม.  
ยาว 300 ม. จากสาม
แยกโนนเค็ง ถึงหนองแสง 

  141,000 141,000 141,000 1.จํานวนถนนดิน
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 

กองชาง 

18 เปลี่ยนทอประปา
หมูบาน  
บ.หนองกวาง ม.11 
  

เพื่อแกไขปญหา
น้ําประปาร่ัวซึม 
และอุดตัน 

ทอประปา ขนาด 2 นิ้ว 
ภายในหมูบาน 
ยาว 3,000 ม. 

  200,000 200,000 200,000 1.ตนทุนการผลิต
น้ําประปาลดลง  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ตนทุนการผลิต
น้ําประปาลดลง 
2.น้ําไหลสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองชาง 

19 วางทอสงน้ําเขาสระ
หนองกวาง  
บ.หนองกวาง ม.11  

1. เพ่ือใชผลิต
น้ําประปาหมูบาน 
2. เพ่ือแกปญหาภัย
แลง 

วางทอ P V C ขนาด 8 
นิ้ว จํานวน 2 จุดๆละ 4 
ทอน จากที่นาถึงหนอง
กวาง 

  200,000 200,000 200,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีน้ําใช
ตลอดป 

กองชาง 
 

 รวมหนานี ้     541,000 541,000 541,000    
 ยอดยกมา     6,272,60

0 
6,272,60

0 
6,272,600    

 รวมยอดยกไป     6,813,60
0 

6,813,60
0 

6,813,600    

 
   
          -13- 
 
 
 



บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563     (ผ.02) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา 

ยุทธศาสตรจังหวดัที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
256

1 
(บาท) 

256
2 

(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

20 ปรับปรงุถนนดิน 
บานตําแย ม.3 

1.เพ่ือการสัญจรไปมา  
2.เพ่ือขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับเกรดและลงหินคลุก
ถนนดิน กวาง 5 ม.  
ยาว 1,200 ม. จาก
หมูบานถึงเลิงดอกคํา 

  771,200 771,200 771,200 1.จํานวนถนนหินคลุก
เพ่ิมขึ้น  
2.รอยละของประชาชน
พอใจ 

1.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 

21 กอสรางถนน คสล. 
บ.หนองไมตาย ม.8 

1. เพ่ือสญัจรไปมาสะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

เสนรอบหมูบาน  
กวาง 4 ม.ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  1,026,50
0 

1,026,50
0 

1,026,50
0 

1.จํานวนถนนคสล.
เพ่ิมขึ้น  
2.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

1.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

22 ขุดลอกหนองโคก-
สะอาด 
บ.โคกสะอาด ม.9 
  

1.เพ่ือใชอุปโภค-บริโภค ขุดลอกหนองโคกสะอาด
ดานทิศตะวนัตกของ
หมูบาน  

  489,000 489,000 489,000 1.แหลงกักเก็บน้ํา
เพ่ิมขึ้น  
2.รอยละของประชาชน
พอใจ 

1.มีแหลงนํ้าใช
อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

23 ขยายเขตทอประปา
หมูบาน บ.โคก-
สะอาด ม.9  

เพื่อใชใหประชาชนไดใช
น้ําประปาอยางท่ัวถึง 

ขยายเขตทอประปา
ภายในหมูบาน  
บ.โคกสะอาด ม.9  

  50,000 50,000 50,000 1.รอยละของประชาชน
พอใจ 

1.ประชาชนมีน้ํา
ใชโดยทั่วถึง 

กองชาง 
 

 รวมหนานี ้     2,336,70
0 

2,336,70
0 

2,336,70
0 

   

 ยอดยกมา     6,813,60
0 

6,813,60
0 

6,813,60
0 

   

 รวมยอดยกไป     9,150,30
0 

9,150,30
0 

9,150,30
0 
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563    (ผ.02) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวดัที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
256

1 
(บาท) 

256
2 

(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

24 ปรับปรุงถนนดิน  
บานตําแย ม.3 

1.เพ่ือการสัญจรไปมา  
2.เพ่ือขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับเกรดและลงหินคลุก
ถนนดิน กวาง 5 ม. ยาว 
1,250 ม. จากบานหนอง
แวงถึงโนนราย 

  803,300 803,300 803,300 1.จํานวนถนนหินคลุก
เพ่ิมขึ้น  
2.รอยละของประชาชน
พอใจ 

1.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 

25 กอสรางถนน คสล. 
บ.หนองคาย ม.10 
  

1. เพ่ือสญัจรไปมา
สะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

สายจากหมูบานไป  
บ.โนนยูง กวาง 5 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. 

  527,300 
 

527,300 
 

527,300 
 

1.จํานวนถนนคสล.
เพ่ิมขึ้น  
2.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

1.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

26 กอสรางถนนหินคลกุ  
บ.โคกสวาง ม.7 

1.เพ่ือการสัญจรไปมา  
2.เพ่ือขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

รอบคันคหูนองบอหลุบ 
กวาง 5 ม. ยาว 1,000 
ม.  

  642,700 642,700 642,700 1.จํานวนถนนหินคลุก
เพ่ิมขึ้น  
2.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

1.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 

27 กอสรางถนนดิน 
บ.โคกสวาง ม.7 

1.เพ่ือการสัญจรไปมา  
2.เพ่ือขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

(ดานทิศใตของหมูบาน ติด
หนองบก กวาง 4 ม. ยาว 
350 ม. หนา 0.80 ม. 

  164,400 164,400 164,400 1.จํานวนถนนดิน
เพ่ิมขึ้น  
2.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

1.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 

 รวมหนานี ้     2,137,70
0 

2,137,70
0 

2,137,70
0 

   

 ยอดยกมา     9,150,30
0 

9,150,30
0 

9,150,30
0 

   

 รวมยอดแผนงานนี ้     11,288,0
00 

11,288,0
00 

11,288,0
00 
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563        (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 
ยุทธศาสตรจังหวดัที ่1 ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถมนการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร  2. ยทุธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  2.1 แผนงานการเกษตร 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

256
1 

(บาท) 

256
2 

(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

1 อบรมสงเสริมและ
สนับสนุนการทําเกษตร
ผสมผสาน เกษตร
ทางเลือก  เกษตร
อินทรีย และ เกษตร
ทฤษฎใีหม และทัศน
ศึกษาดูงาน  

1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการทําการเกษตร
ไมใชสารเคมี เปนการทําการเกษตรท่ีเนน
การใชปุยหมัก ปุยคอก และวัสดุคลุมดิน 
การผสมผสานการปลูกพชืและสตัว 
2 เพ่ือสงเสรมิการผลิตพืช  พันธุพชื   
วธิกีารลดตนทุนผลิตพืช  การรวมกลุม 
การบริหารจัดการตาง ๆ ในดาน
การเกษตร         
3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการ  ไดมคีวามรู  
มีศักยภาพการทํางานและเพ่ิมพูน
ประสบการณจากสถานที่ศึกษาดูงาน   

ผูนําและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลหนองคาย 

  811,10
0 

811,100 811,100 รอยละของ
ประชาชน
นํามาปรับใช
ใชในอาชีพ
เพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการ  
ไดมีความรู  มี
ศักยภาพการทํางาน
และเพิ่มพูน
ประสบการณจาก
สถานที่ศึกษาดูงาน  
เนนการใชปุยหมัก 
ปุยคอก และวสัดุคลุม
ดิน การผสมผสาน
การปลูกพืชและสัตว 

-สน.ปลัด 
-ททท.นม. 
-กรมสงเสริมฯ 

2 สงเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนในนาแปลง
ใหญและกลุมเกษตรกร
ปลอดภัย 

1 เพ่ือเปนการรวมกลุมเพิ่มผลผลิตขาวให
ไดจํานวนมาก 
2 เพ่ือลดตนทุนในการผลิตขาวนาป 

เกษตรกรผูปลูก
ขาวในพ้ืนที่ตําบล
หนองคาย 

   3,500,00
0 

3,500,00
0 

รอยละของ
ประชาชน
นํามาปรับใช
ใชในอาชีพ
เพิ่มขึ้น 

1 การรวมกลุมเพ่ิม
ผลผลิตขาวใหได
จํานวนมาก 
2 ลดตนทุนในการ
ผลิตขาวนาป 

-สน.ปลัด 
-พลังงาน 
จ. นม. 

 รวมหนานี ้     811,10
0 

4,311,10
0 

4,311,10
0 

   

 ยอดยกมา           
 รวมยอดแผนงานนี ้     811,10

0 
4,311,10

0 
4,311,10

0 
   

           -16- 
 



 
 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563     (ผ.02)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวดัที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, 7 ยทุธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
3 ยุทธศาสตรที่ 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต  3.2 แผนงานการศึกษา 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

256
1 

(บาท) 

256
2 

(บาท) 

256
3 

(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

1 กอสรางลานกีฬา
ประจําตําบล 

1.เพ่ือกอสรางลานกีฬา
ประจําตําบล 
2.เพ่ือสงเสริมใหเด็ก 
เยาวชนและประชาชน รัก
การออกกําลังกาย 

1 แหง    100,00
0 

100,000 - รอยละของลานกีฬาที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน 

 

1.มีลานกีฬาประจําตําบลท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน 
2.จํานวนเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ออกกําลังกาย
เพ่ิมขึ้น 

- กอง
การศึกษา 
-กองชาง 

 

2 กอสรางโรงอาหาร/
โรงครัวของศนูย
พัฒนาเด็กเล็กโคก
เพ็ด-หนองไมตาย 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
สถานที่ประกอบอาหารและ
รับประทานที่ถูกสุขลักษณะ 

1 แหง    400,00
0 

400,000 -รอยละของผลการ
ประเมินมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
-รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมสีถานที่
ประกอบอาหารและ
รับประทานที่ถูกสุขลักษณะ 

- กอง
การศึกษา 
-กองชาง 

 

 รวมหนานี ้      500,00
0 

500,000    

 ยอดยกมา           
 รวมยอดแผนงานนี ้      500,00

0 
500,000    
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563     (ผ.02)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวดัที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
3 ยุทธศาสตรที่ 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห  
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

256
1 

(บาท) 

256
2 

(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

1 อาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น 

1.เพ่ือชวยเหลือดูแลผูสูงอายุทีม่ี
ภาวะพ่ึงพิง ผูยากไรท่ีพึ่ง ตาม
นโยบายของรัฐบาล และระเบียบ 
กฎหมายที่กําหนด 
2.เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

จายคาตอบแทน
อาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นตามระเบียบที่
กําหนด 

  120,00
0 

120,00
0 

120,00
0 

-รอยละของความพึง
พอใจของประชาชน 

ผูสูงอายุที่มภีาวะ
พ่ึงพิงไดรบัการ
ชวยเหลือตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 

-สน.ปลัด 
-รพ.สต.
สําโรง 

            
            
 รวมแผนงานนี ้     120,00

0 
120,00

0 
120,00

0 
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บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๕) แกไข เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  (ผ.๐๒/๑) 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย 

อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการการสงเสรมิและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วาจะไดรบั 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ กอสรางถนน คสล. 
บานหนองคาย ม.๑๐ 
จากแยกโคกกลางไป
ตําบลหนองพลวง 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดสะดวก 

กวาง ๕ เมตร 
ยาว ๑,๓๓๐  
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๐๒๕๘๔๖๙ 
๑๗๒๓๗๓๙
๐๒๕๗๔๗๔ 
๑๗๒๓๔๐๗ 

  ๓,๖๒๗,๖๐๐ ๓,๖๒๗,๖๐๐ ๓,๖๒๗,๖๐๐ ๑.จํานวนถนน 
คสล.เพ่ิมขึ้น 
๒.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 

-อบต.หนอง
คาย 
-อบจ.นม. 
-ทางหลวง 
ชนบท 
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 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓     (ผ.๐๒/๑) 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

อําเภอประทาย  จังหวดันครราชสมีา 
ยุทธศาสตรจังหวดัที ่๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถมนการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๓ ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร  ๒. ยทุธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ๒.๑ แผนงานการเกษตร 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ อบรมสงเสรมิและ
สนับสนุนการทําเกษตร
ผสมผสาน เกษตร
ทางเลือก  เกษตรอินทรีย 
และ เกษตรทฤษฎีใหม 
และทัศนศึกษาดูงาน  

1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการทํา
การเกษตร ท่ีไมใชสารเคมี เปน
การทําการเกษตรที่เนนการใช
ปุยหมัก ปุยคอก และวสัดุคลุม
ดิน การผสมผสานการปลูกพืช
และสัตว 
2 เพื่อสงเสริมการผลิตพืช  
พันธุพืช   
วธีิการลดตนทุนผลิตพืช  การ
รวมกลุม การบริหารจัดการ
ตาง ๆ ในดานการเกษตร         
3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการ   
ไดมีความรู  มีศกัยภาพการ
ทํางานและเพ่ิมพูน
ประสบการณจากสถานที่
ศึกษาดูงาน   

ผูนําและประชาชน
ในพ้ืนที่ตําบลหนอง
คาย 

   ๘๑๑,๑๐๐ ๘๑๑,๑๐๐ ๘๑๑,๑๐๐ รอยละของ
ประชาชนนํามา
ปรับใชใชในอาชีพ
เพิ่มขึ้น 

ผูเขารวมโครงการ  
ไดมีความรู  มี
ศักยภาพการทํางาน
และเพิ่มพูน
ประสบการณจาก
สถานท่ีศึกษาดูงาน  
เนนการใชปุยหมัก 
ปุยคอก และวัสดุ
คลุมดิน การ
ผสมผสานการปลูก
พืชและสัตว 

-สน.ปลัด 
-ททท.นม. 

๒ สงเสรมิและสนับสนุน
เทคโนโลยพีลังงาน
ทดแทนในนาแปลงใหญ
และกลุมเกษตรกร
ปลอดภัย 

1 เพื่อเปนการรวมกลุมเพิ่ม
ผลผลิตขาวใหไดจํานวนมาก 
2 เพื่อลดตนทุนในการผลิต
ขาวนาป 

เกษตรกรผูปลูก
ขาวในพื้นที่ตําบล
หนองคาย 

   ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนนํามา
ปรับใชใชในอาชีพ
เพิ่มขึ้น 

1 การรวมกลุมเพ่ิม
ผลผลิตขาวใหได
จํานวนมาก 
2 ลดตนทุนในการ
ผลิตขาวนาป 

-สน.ปลัด 
-พลังงาน 
จ. นม. 
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