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คํานํา 
 

   
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย ประกาศใช้แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒         

ตามประกาศ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ น้ัน 
 

บัดน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย ได้เสนอญัตติต่อสภาสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการโครงการเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจํานวน ๗ โครงการ และสภา
ได้อนุมัติแล้วในคราวประชุมสภา สมัยสามญั สมัยที ่๒ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย จึงได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนการ

ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพัฒนาพัฒนา 

อบต.หนองค่าย และคณะกรรมการพัฒนาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๑๕๖๒    วันที่ ๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ แผนการดําเนินงานฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงรายละเอียด  แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่

ดําเนินงานจริงโดยใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

 

       

                                                          คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพัฒนา 
     องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 

 

   

   

   
 
 

 
 

 



 



          
ส่วนที่ 2 

บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม       แบบ ผด. 01 
แผนการดําเนนิงานประจําป ีพ.ศ.2562เพิม่เติม ฉบับที่ 2 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคา่ยอําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 
จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเปน็ร้อยละ 
ของโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ      
งบประมาณ 

หน่วยดําเนนิการ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานที่ 1แผนงานเคหะและชุมชน 7/74 8.10 

(29,236,900.00) 
4,189,520 

 
14.32 

- กองช่าง 
เสนอของบจาก 
- อบจ. 
- กรมชลประทาน 

รวม 7/74 8.10 4,189,520 14.32  
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5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

  
(29,236,900.00) 

 
  

แผนงานที ่2แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1/38 84.21 11,347,456 38.81 

สํานักปลัด 
 

รวม 1/38 96.00 21,024,880 71.91  

รวมทุกยุทธศาสตร ์ 8/231 42.42 28,5678,980 97.71  



 
                     -ร่าง- 

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ       แบบ ผด. 02 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคา่ย 
(เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน) 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ -เพื่อพัฒนาเส้นทางจราจรในชุมชน    -เพื่อขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าและประปา  -เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําในชุมชน 

-เพื่อส่งเสริมบริการสาธารณะอย่างถ้วนหน้า 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่
หน่วย 

ดําเนนิการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขุดลอกสระประชา
สามัคคี บ้านโคกเพ็ด 
ม.6 
 

พื้นที่ 3,197 ตารางเมตร 
ปริมาตรดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า 
6,394 ลกูบาศก์เมตร(ตามแบบ
ที่ อบต.หนองค่ายกําหนด 

248,430.- ม. 6 กองช่าง             

2 ขุดลอกหนองอีโซ
บ้านสําโรง ม.1 
 

พื้นที ่กว้าง 50 เมตร ยาว 96 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า 
11,875 ลูกบาศก์เมตร(ตาม
แบบที่ อบต.หนองค่ายกําหนด 

436,200.- ม.1 กองช่าง             
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอยีดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่
หน่วย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ขุดลอกหนองตะกุด 
บ้านดอนตะหนิน 
ม.5 
 

พื้นที่ 5,649 ตารางเมตร ปริมาตร
ดินขุด ไม่น้อยกว่า 11,298 
ลูกบาศก์เมตร(ตามแบบที่ อบต.
หนองค่ายกําหนด 

438,970.- ม. 5  กองช่าง             

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณ
บ้านหนองค่าย ม. 10 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15เมตรตาม
แบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.นม. 01-
201 

204,200.- ม. 10 กองช่าง             

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณ
บ้านหนองกวาง. 11 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
220 เมตร หนา 0.15เมตร ไหล่
ทางลงหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตรตามแบบมาตรฐาน เลขที่ 
ทถ.นม. 01-201 

493,000.- ม. 11 กองช่าง             

6 ก่อสร้างถนน คอนกรตี
เสริมเหล็ก บริเวณ
บ้านทุ่งมน ม.2 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 73 เมตร หนา 0.15เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 
เลขที่ ทถ.นม. 01-201 

130,600.- ม. 11 กองช่าง             

7 ก่อสร้างถนน คอนกรตี
เสริมเหล็ก บริเวณ
บ้านโคกสะอาด ม.9 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
188 เมตร หนา 0.15เมตร  
ตามแบบมาตรฐาน 
เลขที่ ทถ.นม. 01-201 

358,100.- ม. 9 กองช่าง             
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