
 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 

แกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา 

            

             

วิสัยทัศน (Vision) 

“โครงสรางพ้ืนฐานดีมีมาตรฐาน พัฒนาระบบบริหารและบริการประชาชน 
คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สงเสริมกลุมอาชีพและเพ่ิมพูนรายไดประชาชน” 

 
จัดทําโดย 

-คณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองคาย 
 

 
 
 



หลักการและเหตุผล 
ในการแกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

 
 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 ของคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  สําหรับองคการบริหารสวนตาํบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตาํบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ดวย เมื่อแผนพัฒนา
ทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปด
ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช”  
“ขอ  ๒๒/๒  ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินที่เก่ียวกับโครงการ พระราชดาํริ  งานพระราชพธิ ี  
รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ใหเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถ่ิน  สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา  ๔๖  
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองคการบริหารสวนตาํบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย  และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือ  
เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยวาสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับ
ความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว” 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการแกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เพื่อใหมีความเหมาะสม ถูกตอง สอดคลองพื้นกับที่ดําเนินการจริง 
และตามหลักการจัดทํางบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ.๒๕๖๔ และตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อดําเนินการตอไป    
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) แกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  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) 
 
 

 
      -๑- 
 
 
 
 

 
 
 
 



-สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไข เปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.01) 
-บัญชีแกไข เปลี่ยนแปลง (ผ.02) 
-สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (แบบ ผ.01) 
-บัญชี/รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม (ผ.02) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      -๒- 



 
สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แกไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563       (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 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1. แผนงานเคหะและชุมชน 

       
 

๘ 

 
 

3,106,200 

 
 

๘ 

 
 

3,106,200 

 
 

๑๖ 

 
 

6,212,400 
รวม       ๘ 3,106,200 ๘ 3,106,200 ๑๖ 6,212,400 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจ 
1. แผนงานการเกษตร 

            

รวม             

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

            

รวมทุกยุทธศาสตรหนาน้ี/ยอดยกไป       ๘ 3,106,200 ๘ 3,106,200 ๑๖ 6,212,400 

 
 
           -3- 
 
 
 
 



 

สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563       (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 

     
 
 

๑ 

 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓ 

 
 
 

๔๕0,๐๐๐ 
รวม     ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๔๕0,๐๐๐ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสิ่งแวดลอม 
1. แผนงานการเกษตร 
2. แผนงานสาธารณสุข 

            

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

            

รวม             
รวมทุกยุทธศาสตรหนาน้ี     ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๔๕0,๐๐๐ 
รวมทุกยุทธศาสตรยอดยกมา       ๘ 3,106,200 ๘ 3,106,200 ๑๖ 6,212,400 

รวมทุกยุทธศาสตรทั้งส้ิน     ๑ ๑๕๐,๐๐๐ 9 3,256,200 9 3,256,200 ๑๙ 6,662,400 

 
           -4- 
 
 
 

 



บัญชีแกไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
องคการบริการสวนตาํบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งที่ 2/2563 
หนา ลําดับ ชื่อโครงการ/เปาหมาย/รายละเอียด  

(เดิม) 
ชื่อโครงการ/เปาหมาย/รายละเอียด 

(ใหม) 
เหตุผลท่ีแกไขเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร แผนงาน 

62 9 กอสรางถนน คสล. บ.โคกเพ็ด ม.6 
ภายในหมูบาน กวาง 2.50 ม.  
ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. 
งบประมาณ จํานวน 348,000 บาท  
 

กอสรางถนน คสล. บ.โคกเพ็ด ม.6 จาก
แยกทางหลวงชนบทถึงโรงเรียน กศน.ต.
หนองคาย กวาง 4 ม. ยาว 240 ม. 
หนา 0.15 ม. งบประมาณ จํานวน 
479,300 บาท  
 

1.เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพ
พื้นที่ปจจุบัน ถูกตองตามประมาณการกอสราง 
2.เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.2564 

การพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

65 19 กอสรางถนน คสล. บ.หนองกวาง ม.11 
จุดที่ 1 ขาง รร.บานทุงมนฯ กวาง 4 ม. 
ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม.
งบประมาณ 490,000 บาท  
จุดที่ 2 ขางวัดบานทุงมน กวาง 4 ม.
ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. 
งบประมาณ จํานวน 208,500 บาท  
 

กอสรางถนน คสล. บ.หนองกวาง ม.11 
จุดที่ ๒ จากวัดทุงมนไปศาลปูตา    
กวาง 4 ม.ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. 
งบประมาณ จํานวน 423,400 บาท  
 

1.เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพ
พื้นที่ปจจุบัน ถูกตองตามประมาณการกอสราง 
2.เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.2564 

การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

60 3 กอสรางถนน คสล.บ.ตําแย ม.3     
จากหมูบานถึง ร.ร.วัดบานตําแย     
กวาง 4 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม. 
งบประมาณ จํานวน 398,600 บาท  

กอสรางถนน คสล.บ.ตําแย ม.3      
จากหมูบานถึง ร.ร.วัดบานตําแย    
กวาง 4 ม. ยาว ๒10 ม.หนา 0.15 ม. 
งบประมาณ จํานวน ๔๐๖,๐00 บาท  

1.เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพ
พื้นที่ปจจุบัน ถูกตองตามประมาณการกอสราง 
2.เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.2564 

การพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

 
-๕- 

 
 
 
 
 



บัญชีแกไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  
องคการบริการสวนตาํบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งที่ 2/2563 
หนา ลําดับ ชื่อโครงการ/เปาหมาย/รายละเอียด  

(เดิม) 
ชื่อโครงการ/เปาหมาย/รายละเอียด 

(ใหม) 
เหตุผลท่ีแกไขเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร แผนงาน 

64 15 กอสรางถนน คสล. บ.โคกสะอาด ม.9 
รอบหมูบาน กวาง 4 ม.ยาว 450 ม. 
หนา 0.15 ม. งบประมาณ จํานวน 
912,000 บาท 

กอสรางถนน คสล. บ.โคกสะอาด ม.9 
รอบหมูบาน กวาง 4 ม. ยาว 250 ม. 
หนา 0.15 ม. งบประมาณ จํานวน 
499,200 บาท 

1.เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพ
พื้นที่ปจจุบัน ถูกตองตามประมาณการกอสราง 
2.เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.2564 

การพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

1 7 
(ฉ.เพ่ิมเติม 

1/63) 

กอสรางถนน คสล. บานหนองคาย ม.
10 สายรอบโคกกลาง กวาง ๕ ม. ยาว 
1,๐๐0 ม. หนา 0.15 ม.  
งบประมาณ   ๑,๒๔๖,๘00 บาท 

กอสรางถนน คสล. บานหนองคาย ม.
10 สายรอบโคกกลาง  กวาง ๔ ม. 
ยาว 1๙0 ม. หนา 0.15 ม.  
งบประมาณ ๓7๙,000 บาท 

1.เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพ
พื้นที่ปจจุบัน ถูกตองตามประมาณการกอสราง 
2.เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.2564 

การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

15 25 
(ฉ.เพ่ิมฯ 
1/63) 

กอสรางถนน คสล. บ.หนองคาย ม.10 
จากหมูบานไป บ.โนนยูง กวาง 5 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
งบประมาณ 527,300 บาท 

กอสรางถนน คสล. บ.หนองคาย ม.
10 สายรอบหมูบาน กวาง 4 ม. ยาว 
250 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 
499,200 บาท 

1.เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพ
พื้นที่ปจจุบัน ถูกตองตามประมาณการกอสราง 
2.เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.2564 

การพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

9 4 
(ฉ.เพ่ิมฯ 
1/63) 

กอสรางถนน คสล. บ.ทุงมน ม.2จาก
ศาลาประชาคมถึงบานนายบุญศรี  
พงษพันนา กวาง 3 ม.ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม. งบประมาณ 
231,600 บาท 

กอสรางถนน คสล. บ.ทุงมน ม.2  
จากศาลาประชาคมถึงบานนายบุญศร ี 
พงษพันนา กวาง 2.50 ม. 
ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. 
งบประมาณ 178,700 บาท 

1.เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพ
พื้นที่ปจจุบัน ถูกตองตามประมาณการกอสราง 
2.เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.2564 

การพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน 

 

11 9 
(ฉ.เพ่ิมฯ 
1/63) 

กอสรางถนนดิน บานทุงมน ม.2 จาก 
แยกบานโนนกลางไปบานหนองแวง 
กวาง 5 ม. ยาว 3,000 ม.หนา 0.80 
ม. งบประมาณ จํานวน 1,694,800 
บาท  

ปรับปรงุถนนดิน บานทุงมน ม.2  
จากแยกบานโนนกลางไปบานหนอง
แวง กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 1 ม. งบประมาณ จํานวน 
241,400 บาท  

1.เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพ
พื้นที่ปจจุบัน ถูกตองตามประมาณการกอสราง 
2.เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.2564 

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

-๖- 
 
 



บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แกไข เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2563    (ผ.02) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

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

ที ่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

1 กอสรางถนน คสล. 
บ.โคกเพ็ด ม.6   
 

1. เพ่ือสญัจรไปมาสะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

จากแยกทางหลวงชนบท
ถึงโรงเรียน กศน.ต.หนอง
คาย กวาง 4 ม. ยาว 
240 ม. หนา 0.15 ม.  

   479,300 479,300 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 
 

2 กอสรางถนน คสล. 
บ.หนองกวาง ม.11  

1. เพ่ือสญัจรไปมาสะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

จุดท่ี ๒ จากวัดทุงมนไป
ศาลปูตา  กวาง 4 ม. 
ยาว 210 ม.  
หนา 0.15 ม.  

   423,400  423,400  1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 
 

3 กอสรางถนน 
คสล.บ.ตําแย ม.3    

1. เพ่ือสญัจรไปมาสะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

จากหมูบานถึง ร.ร.วัดบาน
ตําแย กวาง 4 ม.      ยาว  
๒10 ม.  หนา 0.15 ม.  

    ๔๐๖,๐00   ๔๐๖,๐00  1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 
 

4 กอสรางถนน คสล. 
บ.โคกสะอาด ม.9  

1. เพ่ือสญัจรไปมาสะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

สายรอบหมูบาน  
กวาง 4 ม. ยาว 250 ม.  
หนา 0.15 ม.  

   499,200 499,200 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 

5 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองคาย  

1. เพ่ือสญัจรไปมาสะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

สายรอบโคกกลาง   
กวาง ๔ ม. ยาว 1๙0 ม. 
หนา 0.15 ม.   

   ๓7๙,000  ๓7๙,000  1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 
 

 รวมหนานี้/ยกไป      2,1๘6,900 2,186,900    

              
-7- 
 
 

 



 
บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แกไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563    (ผ.02) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา 
ยุทธศาสตรจังหวดัที ่3 ยทุธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -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 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

6 กอสรางถนน คสล.  
บ.หนองคาย ม.10  

1. เพ่ือสญัจรไปมา
สะดวก 
2. เพ่ือลดปญหา
ฝุนละออง 

สายรอบหมูบาน  
กวาง 4 ม.  ยาว 250 ม.  
หนา 0.15 ม.  

   499,200 499,200 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มข้ึน  
2.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

7 กอสรางถนน คสล.  
บ.ทุงมน ม.2  

1. เพ่ือสญัจรไปมา
สะดวก 
2. เพ่ือลดปญหา
ฝุนละออง 

จากศาลาประชาคมถึง 
บานนายบุญศรี   
พงษพันนา กวาง 2.50 ม.   
ยาว 120 ม.  
หนา 0.15 ม. 

   178,700 178,700 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มข้ึน  
2.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

8 ปรับปรุงถนนดิน 
บ.ทุงมน ม.๒ 

1. เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก 
2. เพ่ือขนสง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

จากแยกบานโนนกลางไป
บานหนองแวง กวาง 5 ม. 
ยาว 1,500 ม. 
หนา 1 ม. 

   241,400 241,400 ๑.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 
 

 รวมหนานี ้      919,300 919,300    
 ยอดยกมา      2,186,900 2,186,900    
 รวมแผนงานนี ้      3,106,200 3,106,200    

 
           -8- 
 
 
 
 
 



บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒/2563    (ผ.02)  
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
3 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  3.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

1 ฝกอบรม/ทบทวนชุด
ปฏบิัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

1. เพื่อฝกอบรมและ
ทบทวนจิตอาสาฯ ตาม
นโยบายของรัฐบาล 
และระเบียบ กฎหมาย
ท่ีกําหนด 

ฝกอบรม/ทบทวน
จิตอาสาฯ จํานวน 
ไมนอยกวา ๕๐ คน 

  1๕0,000 1๕0,000 1๕0,000 -รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

จิตอาสาผานการ
ฝกอบรมปฏิบัติ
และไดปกิบัติ
หนาที ่

-สน.ปลัด 
-อ.ประทาย 

            
 รวมแผนงานนี ้     1๕0,000 1๕0,000 1๕0,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           -๙- 


