
 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 

แกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/๒๕๖๓ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา 

            

             

วิสัยทัศน (Vision) 

“โครงสรางพ้ืนฐานดีมีมาตรฐาน พัฒนาระบบบริหารและบริการประชาชน 

คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สงเสริมกลุมอาชีพและเพ่ิมพูนรายไดประชาชน” 

 

จัดทําโดย 

-คณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองคาย 

 

 

 



 

 

หลักการและเหตุผล 
ในการแกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเตมิแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ครั้งท่ี 4/๒๕๖๓ 

 
 

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการแกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ครั้งที่ 4/๒๕๖๓  เพื่อใหมีความเหมาะสม ถูกตอง สอดคลองพื้นกับที่ดําเนินการจริง 
และตามหลักการจัดทํางบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ.๒๕๖4/65 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุน 
โครงการ “จิตอาสาตานภัยแลง การประสานความรวมมือการแกปญหาภัยแลงอยางยั่งยืน” เพ่ือดําเนินการบรรเทาความ
เดือดรอนและความตองการของประชาชนในพื้นท่ีตอไป   
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-สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไข เปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.01) 
-บัญชีแกไข เปลี่ยนแปลง (ผ.02) 
-สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (แบบ ผ.01) 
-บัญชี/รายละเอียดโครงการที่เพ่ิมเติม (ผ.02) 
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สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563       (แบบ ผ.01) 

           องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1. แผนงานเคหะและชุมชน 

       
 

14 

 
 

7,253,900 

 
 

14 

 
 

7,257,200 

 
 

28 

 
 

14,511,100 
รวม       14 7,253,900 14 7,257,200 28                            14,511,100 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจ 
1. แผนงานการเกษตร 

            

รวม             

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

            

รวมทุกยุทธศาสตรหนาน้ี/
ยอดยกไป 

      14 7,253,900 14 7,257,200 28                            14,511,100 
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สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แกไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4/2563      (แบบ ผ.01) 
          องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

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

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

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

            

รวม             

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสิ่งแวดลอม 
1. แผนงานการเกษตร 
2. แผนงานสาธารณสุข 

            

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

            

รวม             

รวมทุกยุทธศาสตรหนานี้             

รวมทุกยุทธศาสตรยอดยกมา       14 7,253,900 14 7,257,200 28                            14,511,100 

รวมทุกยุทธศาสตรทั้งส้ิน       14 7,253,900 14 7,257,200 28                            14,511,100 
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บัญชีแกไข เปล่ียนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  
องคการบริการสวนตาํบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งที่ 4/2563 
 

หนา ลําดับ ชื่อโครงการ/เปาหมาย/รายละเอียด  
(เดิม) 

ชื่อโครงการ/เปาหมาย/รายละเอียด 
(ใหม) 

เหตุผลท่ีแกไขเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร แผนงาน 

64 15 กอสรางถนน คสล. บ.โคกสะอาด ม.9 
สายรอบหมูบาน กวาง 4 ม.  
ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม. 

กอสรางถนน คสล.บ.โคกสะอาด ม.9  
สายรอบหมูบาน กวาง 4 ม.  
ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. 

1.เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพ
พื้นที่ปจจุบัน ถูกตองตามประมาณการกอสราง 
2.เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจาํป  
พ.ศ.2564/65 

การพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน 

เคหะและ
ชุมชน 

65 18 กอสรางถนน คสล. บ.หนองคาย ม.
10 เสนจากหมูบานไปบานโนนยูง  
กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม. 

กอสรางถนน คสล.บ.หนองคาย ม.10 
จากบานนางชื่น กลางสวสัดิ์  ไป- 
บานโนนยูง ม.13 กวาง 4 ม.  
ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. 

1.เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพ
พื้นที่ปจจุบัน ถูกตองตามประมาณการกอสราง 
2.เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.2564/65 

การพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน 

เคหะและ
ชุมชน 

66 22 กอสรางถนน คสล. บ.โนนยุง ม.13 
เสนเขาหมูบานดานทิศตะวันออก 
กวาง 5 ม. ยาว 304 ม.  
หนา 0.15 ม. 

กอสรางถนน คสล. บ.โนนยุง ม.13  
จากหมูบานไปบานหนองคาย ม.10 
กวาง 5 ม. ยาว 165 ม.  
หนา 0.15 ม. 

1.เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพ
พื้นที่ปจจุบัน ถูกตองตามประมาณการกอสราง 
2.เพื่อจดัทํางบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.2564-65 

การพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน 

เคหะและ
ชุมชน 

9 1 
เพิ่มฯ ฉ.
1/63 

กอสรางถนน คสล. บ.ดอนหวาย ม.
14 เสนทิศตะวันออกหมูบาน กวาง 4 
ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 

กอสรางถนน คสล. บ.ดอนหวาย ม.14 
จากหมูบานไปเลิงเฒาคาย กวาง 4 ม. 
ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. 

1.เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพ
พื้นที่ปจจุบัน ถูกตองตามประมาณการกอสราง 
2.เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.2564/65 

การพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน 

เคหะและ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
      -5- 

 
 



บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิน่(พ.ศ.2561-2565) แกไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563    (ผ.02)  
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  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) 

   

1 กอสรางถนน คสล.  
บานโคกสะอาด ม.9 
 

1. เพ่ือสญัจรไปมา
สะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

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

   489,900 490,000 1.จํานวนถนนค
สล.เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

2 กอสรางถนน คสล.   
บานหนองคาย ม.10 

1. เพ่ือสญัจรไปมา
สะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

จากบานนางชื่น  กลางสวสัดิ ์
ไปบานโนนยูง ม.13 
กวาง 4. ม. ยาว 250 ม. 
หนา 0.15 ม. 

   489,900 490,000 1.จํานวนถนนค
สล.เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

3 กอสรางถนน คสล.   
บานโนนยูง ม.13 

1.เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก 
2.เพ่ือการขนสง
สินคาการเกษตร 

จากหมูบานไปบานหนองคาย 
ม.10  กวาง 5.00 ม.  
ยาว 195 ม. หนา 0.15 ม. 

   493,700 495,000 1.จํานวนถนนค
สล.เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 
 

กองชาง 
 

4 กอสรางถนน คสล.   
บานดอนหวาย ม.14 

1.เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก 
2.เพ่ือการขนสง
สินคาการเกษตร 

จากหมูบานไปเลิงเฒาคาย 
กวาง 4.00 ม.  
ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. 

   489,900 490,000 1.จํานวนถนนค
สล.เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 
 

กองชาง 
 

 รวมหนานี้/ยกไป      1,963,400 1,965,000    
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4/2563    (ผ.02)  
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพฒันาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั

ที ่
โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

1 กอสรางถนน คสล.  
บานสําโรง ม.1 
 

1. เพื่อสัญจรไปมา
สะดวก 
2. เพื่อลดปญหาฝุน
ละออง 

จากศาลาประชาคมถึงบาน
นายพล เทศไสง กวาง 4 ม. 
ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. 

   489,900 490,000 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

2 กอสรางถนน คสล.   
บานตําแย ม.3 

1. เพื่อสัญจรไปมา
สะดวก 
2. เพื่อลดปญหาฝุน
ละออง 

จากหนา ร.ร.วัดบานตําแย  
ถึงบานดอนตะหนิน ม.5 
กวาง 4. ม. ยาว 250 ม. 
หนา 0.15 ม. 

   489,900 490,000 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

3 กอสรางถนน คสล.   
บานหนองแวง ม.4 

1.เพื่อสัญจรไปมา
สะดวก 
2.เพื่อการขนสงสินคา
การเกษตร 

เสนจากขางท่ีทําการ อบต.
หนองคายไปลาํแอก กวาง 
4.00 ม. ยาว 250 ม.  
หนา 0.15 ม. 

   489,900 490,000 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 
 

4 กอสรางถนน คสล.   
บานดอนตะหนิน ม.5 

1. เพื่อสัญจรไปมา
สะดวก 
2. เพื่อลดปญหาฝุน
ละออง 

จากศาลาประชาคมไปหนอง
โพธิ์ กวาง 4.00 ม. ยาว 
250 ม. หนา 0.15 ม. 

   489,900 490,000 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 
 

5 กอสรางถนน คสล.   
บานโคกเพ็ด ม.6 

1. เพื่อสัญจรไปมา
สะดวก 
2. เพื่อลดปญหาฝุน
ละออง 

จากวัดปาโคกเพ็ด ไป-
ถนนลาดยาง กวาง 5.00 ม. 
ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม. 

   499,200 500,000 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 
 

 รวมหนานี ้      2,458,800 2,460,000    

 ยอดยกมา      1,963,400 1,965,000    

 รวมหนานี้/ยกไป      4,422,200 4,425,000    
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4/2563    (ผ.02)  
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั

ที ่
โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตวัชีว้ัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดวาจะ

ไดรบั 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

6 กอสรางถนน คสล.  
บานโคกสวาง ม.7 
 

1. เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

จากบานนายทวี  ปุรา ไปประปา
หมูบาน กวาง 4 ม.  
ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. 

   489,900 490,000 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

7 กอสรางถนน คสล.   
บานหนองไมตาย ม.8 

1. เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก 
2. เพ่ือลดปญหาฝุน
ละออง 

จากบานนางหลอ  บรรดาศักดิ์ 
ไป รร.วัดบานโคกเพ็ดหนองไม-
ตายพิทยา  กวาง 4. ม.  
ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. 

   489,900 490,000 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

8 กอสรางถนน คสล.   
บานโคกสะอาด ม.9 

1.เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก 
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร 

จากถนนลาดยางไปประปา
หมูบาน กวาง 4.00 ม. ยาว 
250 ม. หนา 0.15 ม. 

   489,900 490,000 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

9 กอสรางถนน คสล.   
บานหนองกวาง ม.11 

1.เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก 
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร 

จากบบานนางอารมณ  สุวรรณ- 
ปะโต ไปหนองกวาง กวาง 4.00  
ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. 

   489,900 490,000 1.จํานวนถนนคสล.
เพิม่ขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

10 กอสรางถนน คสล.   
บานโนนกลาง ม.12 

1.เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก 
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร 

จากหมูบานไปบานหนองคึม 
ต.หนองพลวงกวาง 4.00 ม.  
ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. 

   489,900 490,000 1.จํานวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
2.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
2.ลดปญหาฝุน
ละออง 

กองชาง 
 

 รวมหนานี ้      2,449,500 2,450,000    
 ยอดยกมา      4,422,200 4,425,000    
 รวมหนานี้/ยกไป      6,871,700 6,875,000    
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4/2563    (ผ.02)  
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั

ที ่
โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดวาจะ

ไดรบั 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

11 ปรับเกรดถนนสาย
บานโคกสวาง ม.7 -
บานดอนหวาย ม.14 

1. เพื่อสัญจรไปมา
สะดวก 
2. เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน 

ปรับเกรดถนนหินคลุกพรอมบด
อัด ถนนสายบานโคกสวาง ม.7 -
บานดอนหวาย ม.14 

   122,900 122,900 1.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กองชาง 
 

12 ปรับเกรดถนนสาย
บานหนองไมตาย ม.8 
-บานหนองขาม  
ต.หนองพลวง 

1. เพื่อสัญจรไปมา
สะดวก 
2. เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน 

ปรับเกรดถนนหินคลุกพรอมบด
อัด ถนนสายบานหนองไมตาย ม.
8 - บานหนองชาม ต.หนอง
พลวง 

   105,300 105,300 1.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กองชาง 
 

13 จัดซือ้วัสด ุครุภณัฑ
อุปกรณซอมแซม
ประปาหมูบาน 

-เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ
อุปกรณตางๆในการ
ปรับปรงุ ซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน  
ที่เกิดปญหา 

ระบบประปาหมูบาน ทุกหมูบาน 
 

   100,000 100,000 1.รอยละของ
ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนไดใชน้ํา
สะดวก และเพียงพอ 

กองชาง 
 

            
 
 
 

            
 
 

 รวมหนานี ้      382,200 382,200    
 ยอดยกมา      6,871,700 6,875,000    
 รวมทุกหนาทั้งหมด      7,253,900 7,257,200    
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