
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565  ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองนาง  เล่มนี้ ได้กำหนดโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองนาง อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองนาง ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองนาง  ในทุกๆ ด้าน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีความจำเป็นเร่งดว่นที่
จะต้องดำเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน โดยดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดหาครุภัณฑ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ทำให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

                        ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง  จึงต้องเพิ่มเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท้องถิ ่นขององค์การบร ิหารส ่วนตำบลหนองนาง   โดยถือปฏิบ ัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9 ข้อ 10  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2565  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง หวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง  จะเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นที่และสามารถนำโครงการที่ปรากฏในแผนมาพัฒนาท้องถิ่น มาดำเนินการก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  

 
 

  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง 
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1. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  

  

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานเคหะชุมชน 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.3 แผนงานการเกษตร 

 
 

16 
61 
1 

 
 

16,100,000 
145,490,000 

2,000,000 

 
 

28 
35 
2 

 
 

19,300,000 
27,955,000 
4,000,000 

 
 

3 
20 
7 

 
 

1,900,000 
36,762,000 
2,500,000 

 
 

8 
7 
- 

 
 

8,000,000 
7,500,000 

- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

55 
125 
10 

 
 

45,300,000 
217,707,000 

8,500,000 

รวม 80 163,590,000 65 51,255,000 30 41,162,000 15 8,000,000 - - 190 271,507,000 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้าง
ความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน 
และสังคม 
2.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของ
ชุมชน  
 
  

 
 
 

2 
 
 

 
 
 

130,000 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 

130,000 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 

130,000 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 

130,000 
 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 

130,000 
 

 
 
 

10 

 
 
 

650,000 
 

รวม 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 10 650,000 
รวมทั้งสิ้น 82 163,720,000 67 51,385,000 32 41,292,000 17 8,130,000 2 130,000 200 272,157,000 

 
 
 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี 2570 รวม 5 ปี 

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน  
3.3 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

1 
3 

11 

 
 
 

100,000 
70,000 

640,000 

 
 
 

1 
3 

11 

 
 
 

100,000 
70,000 

640,000 

 
 
 

1 
3 

11 

 
 
 

100,000 
70,000 

640,000 

 
 
 

1 
3 

11 

 
 
 

100,000 
70,000 

640,000 

 
 
 

1 
3 

11 

 
 
 

100,000 
70,000 

640,000 

 
 
 

5 
15 
55 

 
 
 

500,000 
350,000 

3,200,000 
รวม 15 810,000 15 810,000 15 810,000 15 810,000 15 810,000 75 4,050,000 

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย 
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม 
ที่เข้มแข็ง  
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 
 

13 
5 

 
 
 

1,360,000 
1,140,000 

 
 
 

13 
5 

 
 
 

1,360,000 
1,140,000 

 
 
 

13 
5 

 
 
 

1,360,000 
1,140,000 

 
 
 

13 
5 

 
 
 

1,360,000 
1,140,000 

 
 
 

13 
5 

 
 
 

1,360,000 
1,140,000 

 
 
 

65 
25 

 
 
 

6,800,000 
5,700,000 

รวม 18 2,500,000 18 2,500,000 18 2,500,000 18 2,500,000 18 2,500,000 90 12,500,000 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร 
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
7 

 
1,370,000 

 
5 

 
670,000 

 
6 

 
870,000 

 
6 

 
1,170,000 

 
6 

 
870,000 

 
30 

 
4,950,000 

รวม 7 1,370,000 5 670,000 6 870,000 6 1,170,000 6 870,000 30 4,950,000 
รวมทั้งสิ้น 190 53,835,000 178 40,537,000 141 26,636,000 124 16,986,000 118 11,586,000 751 149,580,000 

แบบ ผ.01 



3 
 

1. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น           
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย 
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

เส้นนาน้ำพาย-หนองนาง 
ทั้งสองข้างทางและสาย
ห้วยแสง  
หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย  
(ลำดับท่ี 4 )  

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 
 

500,000 - - - - จำนวนจุด
ติดตั้งท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถงึ 

กองช่าง  
 

2 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1  บ้านนาน้ำพาย 
(ลำดับท่ี 8) 

เพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกัน 

การก่อ
อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหา 

การลักทรัพย ์

ตดิตั้งกล้องวงจรปดิแบบ 

ภายนอกอาคาร พร้อม 

อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง 
และ เครื่องบันทึกภาพ  
(ตามแบบอบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 500,000 - - - จำนวนจุด
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนใน
ตำบลและพื้นท่ี 

ใกล้เคียงได้รับ 

ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
ท่าบ่อ 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บา้น   
หมู่ที่ 1  บ้านนาน้ำพาย 
(ลำดับท่ี 9) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 

- 500,000 - - - จำนวนจุด
ติดตั้งท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
ท่าบ่อ 

 

 

แบบ ผ.02 



4 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1  บ้านนาน้ำพาย 
(ลำดับท่ี 10) 

เพื่อให้มี
สถานท่ี
พักผ่อน และ
ออกกำลังกาย 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.หนองนาง กำหนด) 

- - - - - จำนวน
สถานท่ี
พักผ่อน 

ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน 
และออกกำลัง
กาย 

-กองช่าง  
 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ  จากบ้าน
นายวัชระ ศรีสวัสดิ์ สายบ้าน
นางเพียร  การะพงศ์ 
หมู่ที่ 1  บ้านนาน้ำพาย 
(ลำดับท่ี 12)  

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
เพื่อการเกษตร สายบ้าน
นางเพียร  การะพงศ ์
หมู่ที่ 1  
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่าบ่อ) 

 500,000 - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

หมู่ที่ 2  บ้านนาดง 
6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่พร้อมหม้อ
แปลง จากนายชู  ไปถึงนา
พ่อตาเงิน  ระยะทางประมาณ 
500 เมตร   
หมู่ที่ 2 บ้านนาดง 
(ลำดับท่ี 1) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ยาว 500   เมตร (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
สาขาท่าบ่อ) 

500,00
0 

- - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

  

แบบ ผ.02 



5 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพิ่มเติม เข้าสู่พื้นที่
การเกษตร จากนานายจักรี 
โคตรชมภู ถึงนานายไกรวิทย์  
โคตรทะดี  
หมู่ที่ 2 บ้านนาดง 
(ลำดับท่ี 2) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ยาว  570   เมตร (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
สาขาท่าบ่อ) 

500,000 - - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

8 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ฝาย
หลวงนาดง  
หมู่ที่ 2  บ้านนาดง   
(ลำดับท่ี 4 หมู่ที่ 2) 
 

เพื่อให้มี
สถานท่ี
พักผ่อน และ
ออกกำลังกาย 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝาย
หลวงนาดง ประมาณ 46 
ไร ่
-ลานกีฬาเอนกประสงค์
พร้อมเครื่องออกกำลัง
กายกลางแจ้ง  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.หนองนาง กำหนด) 

1,000,000 - - - - จำนนวน
สถานท่ี
พักผ่อนและ
ลานกีฬาที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน 
และออกกำลัง
กาย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



6 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ในชุมชน จากบ้านนายคำแก้ว 
โพธิ์ชัยศรี  ถึงบ้านแม่อาน  
ระยะทางประมาณ 200  เมตร  
หมู่ที่ 2 
(ลำดับท่ี 6) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างในชุมชน 
หมู่ที่ 2  
 
  

500,000 - - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 
10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

อำเภอท่าบ่อ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ พร้อมหม้อ
แปลง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร เริ่ม
จากนานางคำแดง หลวงราช ไป
วัดเชียงขวัญ ระยะทาง 5 
กิโลเมตร 
หมู่ที่ 3  บ้านหนองนาง 
(ลำดับท่ี 1 ) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทางยาว 5,000  
เมตร  
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่า
บ่อ) 

5,000,000 - - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสูง –แรงต่ำ 
พร้อมหม้อแปลงเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรไปวัดสนธิวิหาร
ธรรม ระยะทางทาง 3 
กิโลเมตร 
หมู่ที่ 3  บ้านหนองนาง  
(ลำดับท่ี3) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร
ไปวัดสนธิวิหารธรรม หมู่ที่ 
3  
(ตามประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
สาขาท่าบ่อ) 

3,000,000 - - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

12 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3  บ้านหนองนาง  
(ลำดับท่ี 13) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ที่ 3  
(ตามประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
สาขาท่าบ่อ) 

- - 500,000 - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที 4 บ้านนาดุ 
13 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ พร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่าง  ซอยเก่า  จากร้าน
ขายเนื้อนางวิไล  ประพงษ ์ถึง
หลังบ้านนายวีระชัย  ม่วง
อ่อน  ระยะยาว 240 เมตร 
หมู่ที่ 4  บ้านนาด ุ
(ลำดับท่ี 1 ) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
หมู่ที่ 4 (ตามประมาณ
การค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค สาขา
ท่าบ่อ) 

500,000 - -  - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

14 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ตามสี่แยกและปากซอย สี่
แยกบ้านนาดุ 4  จุด  
หมู่ที่ 4  บ้านนาดุ  
(ลำดับท่ี 7) 
 

เพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกัน 

การก่อ
อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหา 

การลักทรัพย์
และภยัต่างๆ 

ตดิตั้งกล้องวงจรปดิ
แบบ ภายนอกอาคาร 
พร้อม อุปกรณ์ห่อหุ้ม
กล้อง  
และ เครื่องบันทึกภาพ  
(ตามแบบอบต.หนอง
นาง กำหนด) 

- - - 500,00
0 

- จำนวนจุด
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนใน
ตำบลและพื้นท่ี 

ใกล้เคียงได้รับ 

ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 5  บ้านดงนาคำ 
15 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เส้น
ไปป่าช้า   
หมู่ที่ 5  บ้านดงนาคำ  
(ลำดับท่ี 8) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่  5 
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่าบ่อ) 

- 2,000,000 -  - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขตแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

16 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ 
(ลำดับท่ี 11) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  - 500,000 - - - จำนวนจุด
ติดตั้งท่ี
ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

กองช่าง  
 

หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง 
17 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่เพื่อการ 
เกษตร เส้นนานางสภุาวดี 
อักษรกลาง -นานายสุวิทย์  
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง 
(ลำดับท่ี 5) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทางยาว  292 
เมตร  
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่าบ่อ) 

500,000 -  - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขตแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

แบบ ผ.02 



10 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
พร้อมหม้อแปลง เส้นทางสระ
หลวงถึงหนองตูม  
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง 
(ลำดับท่ี 6) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ยาว 977 เมตร (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
สาขาท่าบ่อ) 

500,000 - - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

19 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน บ้านสมสร้าง 
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง  
(ลำดับท่ี 9) 
 

เพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกัน 

การก่อ
อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหา 

การลักทรัพย์
และภยัต่างๆ 

ตดิตั้งกล้องวงจรปดิแบบ 

ภายนอกอาคาร พร้อม 

อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง  
และ เครื่องบันทึกภาพ  
(ตามแบบอบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 500,000 -  - จำนวนจุด
ติดตั้ง
กล้องวงจร
ปิดที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนใน
ตำบลและพื้นท่ี 

ใกล้เคียงได้รับ 

ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

20 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณสระหลวง พร้อมสนาม
กีฬา   
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง  
(ลำดับท่ี 11) 
 

เพื่อให้มี
สถานท่ี
พักผ่อน และ
ออกกำลังกาย 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์สระ
หลวง พร้อมสนามกีฬา 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.หนองนาง กำหนด) 

- 1,000,000 - - - จำนนวน
สถานท่ี
พักผ่อน 

ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน 
และออกกำลัง
กาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ เส้นสมสร้าง-
โนนสดใส  
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง 
(ลำดับท่ี 13) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ยาว 340 เมตร (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
สาขาท่าบ่อ) 

 500,000 - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

22 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ เส้นบ้าน น.ส
สุรางคณา-บ้านนายเมืองมนต์  
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง 
(ลำดับท่ี 14) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ยาว 600 เมตร (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
สาขาท่าบ่อ) 

 500,000 - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

23 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง 
(ลำดับท่ี 16) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

วางท่อเมนประปาเพิ่มเติม 
ขนาด 4 น้ิว  ความยาว 1  
กิโลเมตร   
 
 

 - - 1,000,00
0 

- ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายท่อเมน 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ 7 บ้านราษฎร์สามัคคี 
24 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอำเภอท่าบ่อ 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ เพื่อ
การเกษตร จากบ้านราษฎร์
สามัคคี ถนนทางไปบ้าน
ห้วยทราย ถึงที่นานางลำไพ 
สมชัย 
หมู่ที่  7  บ้านราษฎร์
สามัคคี  
(ลำดับท่ี  3) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ยาว 1,033 เมตร   
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่าบ่อ) 

1,000,000 - - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
ท่าบ่อ 

25 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอท่าบ่อ 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ 
จากบ้านนางแดง  ราชสีห์ 
ไปบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก ถึงที่
นานายบุญมี  ลอยนอก  
หมู่ที่  7  บา้นราษฎร์สามัคคี  
(ลำดับที่  5) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
สาขาท่าบ่อ) 

2,000,000  - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
ท่าบ่อ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  7  บ้านราษฎร์สามัคคี  
(ลำดับท่ี  8) 

เพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกัน 

การก่อ
อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหา 

การลักทรัพย์
และภยัต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ 

ภายนอกอาคาร พร้อม 

อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง  
และ เครื่องบันทึกภาพ  
-บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน 
-บริเวณทางออกบ้านห้วย
ทราย 
-บริเวณทางออกบ้านคำ
ป่าก้าว 
(ตามแบบอบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 500,000 -  - จำนวนจุด
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนใน
ตำบลและพื้นท่ี 

ใกล้เคียงได้รับ 

ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูมิ 
27  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

อำเภอท่าบ่อ ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำพร้อม
หม้อแปลง เข้าสู่พื้นที่
การเกษตร จากสามแยกนาพ่อ
เลิศ  ขุนใหญ่  ถึงนานายหนูขาว  
ขุนใหญ่  
หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูม ิ
(ลำดับท่ี 1) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า (ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
สาขาท่าบ่อ) 

1,700,000 - - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน ทุกมมุ 
หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูม ิ
(ลำดับท่ี 2) 

เพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกัน 

การก่อ
อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหา 

การลักทรัพย์
และภยัต่างๆ 

ตดิตั้งกล้องวงจรปดิแบบ 

ภายนอกอาคาร พร้อม 

อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง  
และ เครื่องบันทึกภาพ  
(ตามแบบอบต.หนองนาง 
กำหนด) 

500,000 - -  - จำนวนจุด
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนใน
ตำบลและพื้นท่ี 

ใกล้เคียงได้รับ 

ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
29 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่เข้าสู่พื้นที่
การเกษตร เส้นทางไปบา้น
เดื่อ  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
(ลำดับท่ี 7) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมหม้อแปลง 
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่าบ่อ) 

- 1,000,000 - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

30 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
(ลำดับท่ี 8) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  - 500,000 - - - จำนวนจุด
ติดตั้งท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

กองช่าง  
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่ภายใน
หมู่บ้าน ส้นทางซอยบ้านนาง
คำปน  ขนันด้วง   
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
(ลำดับท่ี 12)  

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ยาว  156  เมตร  
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่าบ่อ) 

- 500,000 - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

32 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการเพิ่ม
หม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ  หน้า
วัดป่าวิเวกธรรมวนาราม   
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
(ลำดับท่ี 13)  

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

หม้อแปลไฟฟ้า  1  ตัว 
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่าบ่อ) 

- - 400,000 - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

 
 

 
  
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 
33 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

อำเภอท่าบ่อ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่พร้อมหม้อ
แปลง สู่พื้นที่การเกษตร  
จากบ้านนางประนอม แผ้ว
ชมพู ถึงนานางฉวีวรรณ รอง
แขวง 
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี  4) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทางยาว 301.23  
เมตร(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่าบ่อ)   

500,000 - - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

34 โครงการขยายน้ำประปา เพื่อ
อุปโภคบรโิภค จากนานางบุญ
เพ็ง  ขุนใหญ่ ถึงนานาง
ฉวีวรรณ  รองแขวง 
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี  5) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

วางท่อเมนประปา
เพิ่มเตมิ ขนาด 2 น้ิว 
ความยาว.250 เมตร 
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่าบ่อ)    

300,000 - - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายท่อ
เมนแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง  
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างโรงเรียนหนองนางพิทยา
คม  ถึงนานางประนอม  วรวงศ์ 
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว  
(ลำดับท่ี 8 ) 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  
 

- 500,000 - - - จำนวนจุด
ติดตั้งท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

กองช่าง  
 

36 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลง สู่
พื้นที่การเกษตร  
จากนานางอารมณ์ อินทะบุตร 
ถึงนานายบุญจง  ขุนใหญ่ 
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี  9) 
 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทางยาว .300  
เมตร(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่าบ่อ)   

- 500,000 - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลง สู่
พื้นที่การเกษตร  
จากนานายสำรวย  จันเทพา  
ถึงนานางสะอาด  เคนรักษา 
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี  10) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทางยาว 1,500  
เมตร(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่าบ่อ)   

- 1,000,000 - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

38 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลง สู่
พื้นที่การเกษตร  
นางคำมี ชมชัยรัตน์ ถึงฟาร์มหมู
นายตุ๋ย  ปานิเสน  
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี  21) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทางยาว 250 เมตร
(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่าบ่อ)   

- - 1,000,000 - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

 
 

แบบ ผ.02 



19 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลง สู่
พื้นที่การเกษตร  
บ้านนายณรงค์ ขุนใหญ่ ถึงนา
นายสมพงษ์ ขุนใหญ ่
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี  23) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทางยาว 1,000 
เมตร(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่าบ่อ)   

- - - 1,000,000 - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

40 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลง สู่
พื้นที่การเกษตร  
บ้านนายบุญมี จันทร์ธิราช ถึงนา
นายเสาร์  ขุนใหญ ่
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี  24) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทางยาว 1,500  
เมตร(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่าบ่อ)   

- - - 1,00,000 - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อำเภอท่าบ่อ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลง สู่
พื้นที่การเกษตร จากนานาย
สุวรรณ  จันดี  ถึงนานางสาว
บุญโจม  โอชารส  หมู่ที่ 10 
บ้านคำป่าก้าว    (ลำดับท่ี  32) 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทางยาว 1,500  
เมตร(ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขาท่าบ่อ)   

- - - 1,000,000 - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายเขต
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

-กองช่าง  
-การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

ท่าบ่อ 

42 โครงการขยายน้ำประปา เพื่อ
อุปโภคบรโิภค จากนานาย
สุวรรณ  จันดี ถึงนานางสาวบญุ
โจม โอชารส 
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี  33) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

วางท่อเมนประปาเพิม่เตมิ 
ขนาด 2 น้ิว ความยาว  
2,000  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง)    

- - - 1,000,000 - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายท่อ
เมนแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง  
 

43 โครงการขยายน้ำประปา เพื่อ
อุปโภคบรโิภค จากนานายคำมี  
ชมชัยรัตน์ ถึงบ้านนายพรพจน์ 
ขุนใหญ่ 
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี  34) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

วางท่อเมนประปาเพิม่เตมิ 
ขนาด 2 น้ิว ความยาว 
200 .เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง)    

- - - 500,000 - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายท่อ
เมนแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

-กองช่าง  
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน ทุกมมุ 
หมู่ที่ 2 บ้านนาดง 
 

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกัน การก่อ
อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพตดิ 
ปัญหา การลัก
ทรัพย์และภัยต่างๆ 
 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ 

ภายนอกอาคาร พร้อม 

อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง  
และ เครื่องบันทึกภาพ  
(ตามแบบอบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 500,000 -  - จำนวนจุด
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนใน
ตำบลและพื้นท่ี 

ใกล้เคียงได้รับ 

ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

45 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน ทุกมมุ 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 
 

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกัน การก่อ
อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพตดิ 
ปัญหา การลัก
ทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ 

ภายนอกอาคาร พร้อม 

อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง  
และ เครื่องบันทึกภาพ  
(ตามแบบอบต.หนองนาง 
กำหนด) 
 
 

- 500,000 -  - จำนวนจุด
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนใน
ตำบลและพื้นท่ี 

ใกล้เคียงได้รับ 

ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน ทุกมมุ 
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ 
 

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกัน การก่อ
อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพตดิ 
ปัญหา การลัก
ทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ 

ภายนอกอาคาร พร้อม 

อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง  
และ เครื่องบันทึกภาพ  
(ตามแบบอบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 500,000 -  - จำนวนจุด
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนใน
ตำบลและพื้นท่ี 

ใกล้เคียงได้รับ 

ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

47 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน ทุกมมุ 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
 

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกัน การก่อ
อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพตดิ 
ปัญหา การลัก
ทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ 

ภายนอกอาคาร พร้อม 

อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง  
และ เครื่องบันทึกภาพ  
(ตามแบบอบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 500,000 -  - จำนวนจุด
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนใน
ตำบลและพื้นท่ี 

ใกล้เคียงได้รับ 

ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

48 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน ทุกมมุ 
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 
 

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกัน การก่อ
อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพตดิ 
ปัญหา การลัก
ทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ 

ภายนอกอาคาร พร้อม 

อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง  
และ เครื่องบันทึกภาพ  
(ตามแบบอบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 500,000 -  - จำนวนจุด
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนใน
ตำบลและพื้นท่ี 

ใกล้เคียงได้รับ 

ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยง
าน

รับผิดช
อบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณถนนสาธารณะ ใน
พื้นที่ตำบลหนองนาง   หมู่ที่ 
1-10 

เพื่อให้มีสถานท่ี
พักผ่อน และออก
กำลังกาย 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อม
สนามกีฬา 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.หนองนาง กำหนด) 

- 500,000 - - - จำนนวน
สถานท่ี
พักผ่อน 

ประชาชนมี
สถานท่ี
พักผ่อน และ
ออกกำลังกาย 

กองช่าง 

50 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง  

เพื่อให้ประชาชนท่ี
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  
 

- 500,000 - - - จำนวนจุด
ติดตั้งท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

กองช่าง  
 

51 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร หน้าโรงเรียน 
หมู่ที่ 7  บ้านราษฎร์สามัคค ี
 
 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน  

ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร 
หน้าโรงเรียน  
(ตามแบบอบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 300,000 - - - จำนวนจุด
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนใน
ตำบลและ
พื้นที ่ใกล้เคียง
ได้รับ ความ
ปลอดภัยใน 

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

52 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7 บ้านราษฎรส์ามัคค ี

เพื่อให้ประชาชนท่ี
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  
 

- 500,000 - - - จำนวนจุด
ติดตั้งท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

ทั่วถึง 

กองช่าง  
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 โครงการขยายเขตประปา
จากหนองนาง-วังเป็ดก่า  
หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูม ิ

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค

บริโภค 

วางท่อเมนประปา
เพิ่มเติม ขนาด 2 น้ิว  
ความยาว  4  เมตร   

- 2,000,000 - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ

ขยายท่อเมน 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สุวรรณภมูิ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาน้ำพาย 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็กมีภมูิทัศน์ท่ี
เหมาะสม เอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้ ที่
มีคุณภาพ 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 1,000,000 - - - จำนนวน
สถานท่ีใน
การปรับปรุง 

ศูนย์ย์พัฒนา
เด็กเล็ก มี ภูมิ
ทัศน์ที่มีความ 

เหมาะสม เอื้อ
ต่อการ จดัการ
เรียนรู้ทีม่ี 
คุณภาพ 

กองช่าง 

55 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณสระหลวง  
หมู่ที่ 9  บ้านโนนสดใส   

เพื่อให้มีสถานท่ี
พักผ่อน และออก
กำลังกาย 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พร้อมสนามกีฬา 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 1,000,000 - - - จำนนวน
สถานท่ี
พักผ่อน 

ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน 
และออกกำลัง
กาย 

กองช่าง 

56 โครงการขยายเขตประปา 
จากบ้านนายบุญเลิศ เมือง
มิ้น  ถึงบ้านนายสมเกียรติ  
รองแขวง  ระยะทาง 250 
เมตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

วางท่อเมนประปา
เพิ่มเติม ขนาด 2 น้ิว  
ความยาว  4  เมตร   

- - - 2,000,000
- 

- ระยะทางที่
ดำเนินการ
ขยายท่อเมน 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม 56 โครงการ   16,100,000 19,300,000 1,900,000 8,000,000 -    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก  
หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย 
(ลำดับท่ี 1) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง    3.00  เมตร  
ยาว  220  เมตร  หนา 0.15 
เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

500,000 - - - - ระยะทาง
ถนนท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างแท้งค์
น้ำประปาพร้อมถังฝาปิด  
หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย  
(ลำดับท่ี 2)  

เพื่อกักเก็บ
น้ำประปา
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างแท้งค์น้ำประปาพร้อม
ถังฝาปิด 

2,000,000 - - - - ก่อสร้าง
แท้งค์
ประปาท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

มีน้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 
หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย 
(ลำดับท่ี 5) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีสถานท่ีในการ
ออกกำลังกายที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพ
ขนาด(ตามแบบ อบต.หนอง
นางกำหนด) 

1,000,000 - - - - พื้นที่ลาน
กีฬาท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ออกกำลังกายที ่

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย  
(ลำดับท่ี 6) 

เพื่อใหเ้กษตรกร 
มีการคมนาคมขน
ถ่ายผลผลติ 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

500,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว ประจา้หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย  
(ลำดับท่ี 7) 

เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับทราบข้อมูล 

ข่าวสาร และ
ความรู้ ของทาง
ราชการผ่าน หอ
กระจายข่าวได้ 
อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว   - 500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน ที่
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร ได้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับ 

ข้อมูลข่าวสาร 
และ ความรู้ของ
ทาง ราชการ
ผ่านหอ 

กระจายข่าว
อย่าง ทั่วถึงกัน 

กองช่าง 

หมู่ที่ 2 บ้านนาดง 
6 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ำ คสล. แบบมีฝาปดิ จาก
บ้านนายชุมพร สมชัย ถึง
บ้านนายทุ่ง ชาตติ 
ระยะทาง 100 เมตร 
หมู่ที่ 2 บ้านนาดง 
(ลำดับท่ี 3) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 100 เมตร  
ลึกเฉลีย่  0.40 เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

500,000 - - - - ระยะทางราง
ระบายน้ำที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
จากหนองพู่ ไปถึงเส้นหลมุ
หิน ระยะทาง 1290 เมตร 
หมู่ที่ 2 บ้านนาดง 
(ลำดับท่ี 5) 
 
 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  1290 .เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

1,000,000 - - - - ระยะทางถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 
8 โครงการก่อสร้างรางระบาย 

คสล.แบบมีฝาปิด เริม่จาก
บ้านนางวิจิตรา  พลคมุพล 
สิ้นสุดห้วยหามโป่ง  
ระยะทาง 1 กโิลเมตร   
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 
(ลำดับท่ี 2) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.  
ขนาดกว้าง   0.20  
เมตร  
ยาว  1,000  เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.40  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

3,000,000 - - - - ระยะทางราง
ระบายน้ำที่
ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.แบบมีฝาปดิ จาก
บ้านนางอารีย์  อินทบุตร 
ถึงบ้านนายบุญจง ขุนใหญ่   
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 
(ลำดับท่ี 4) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ขนาดกว้าง  0.30 เมตร   
ยาว  90  เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

400,000 - - - - ระยะทางราง
ระบายน้ำที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคสล.แบบมีฝาปิด จาก
บ้านนายประสิทธ์ิ ขุนใหญ่ 
ถึงบ้านนายเรียน ชัยวงศิริ   
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 
(ลำดับท่ี 5) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร   
ยาว  237  เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

800,000 - - - - ระยะทางราง
ระบายน้ำที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ รางตื้น คสล. จากบ้าน
นางวริศรา โคตรชมภู ถึง
บ้านนางวริศรา วิตารัตน์   
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 
(ลำดับท่ี 6) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ขนาดกว้าง  0.30   เมตร   
ยาว   100   เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.40  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

400,000 - - - - ระยะทางราง
ระบายน้ำที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
คสล.แบบมีฝาปิด จากบ้าน
นายอรุณ  โคตรชมภู ถึง
บ้านนายประสิทธ์ิ  นุ่มกัน   
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 
(ลำดับท่ี 7) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร   
ยาว 350 เมตร  
ลึกเฉลีย่  0.40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

- 400,000 - - - ระยะทางราง
ระบายน้ำที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ถนนหน้าโรงเรยีนมัธยม
หนองนาง  ถึงถนนสายเชียง
ขวัญ 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง  
(ลำดับท่ี 8 ) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรังหน้า
โรงเรียนมัธยมหนองนางถึง
ถนนสายเชียงขวัญ 
 (ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 500,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยเชียงขวัญ ที่นานาง
สมคิด พรมศรี  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 
(ลำดับท่ี 9) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ขนาดกว้าง  14 เมตร   
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง
กรมทางหลวงชนบท) 

- 800,000 - - - จำนวนฝาย
น้ำล้นที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยหามโปง ท่ีนานายนึก  
ชากุทน  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 
(ลำดับท่ี 10) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ขนาดกว้าง  14  เมตร   
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง
กรมทางหลวงชนบท) 

- 800,000 - - - จำนวนฝาย
น้ำล้นที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยคุก ที่นานางดวงจันทร์  
ขุนใหญ่  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 
(ลำดับท่ี 11) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ขนาดกว้าง  14  เมตร   
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง
กรมทางหลวงชนบท) 

- 800,000 - - - จำนวนฝาย
น้ำล้นที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยใต้เป็ดก่า บริเวณจุดนา
นางประมวล ดวงชัย  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 
(ลำดับท่ี 12) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ขนาดกว้าง  14  เมตร   
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง
กรมทางหลวงชนบท) 

- 800,000 - - - จำนวนฝาย
น้ำล้นที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



31 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ 
18 ก่อสร้างรางระบายน้ำ  

พร้อมวางท่อระบายน้ำ  
เส้นบ้านนายทวน วันยาปะ
เตา ถึงบ้าน น.ส.อนัญญา 
คำสว่าง  
หมู่ที่ 4 บ้านนาด ุ
(ลำดับท่ี 2 ) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ขนาดกว้าง 0.30  เมตร  
ยาว   30  เมตร 
ลึกเฉลีย่  0.40  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

400,000 - - - - ระยะทางราง
ระบายน้ำที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโพธิ์ทอง จากบ้านนาง
บุญมา นามวงษ์ ถึงบ้าน 
น.ส.หนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 
หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ  
(ลำดับท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75
เมตร หนา 0.15 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

400,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยบังพวน 
หมู่ที่ 4  บ้านนาดุ  
(ลำดับท่ี 4) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ขนาดกว้าง  25  เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง 
กรมทางหลวงชนบท) 

800,000 - - - - จำนวนฝาย
น้ำล้นที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างบล็อคคอน
เวิร์สข้ามห้วยบังพวน 
หมู่ที่ 4 บ้านนาด ุ
(ลำดับท่ี  5) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์
สข้ามห้วยบังพวน 
ขนาดกว้าง  25  เมตร   
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง
หลวงชนบท) 

800,000 - - - - จำนวนฝาย
น้ำล้นที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ถนน
จากร้านขายแตงโมนาย
เฉลิมศักดิ์ พิมพร ถึงคลอง
น้ำ 
หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ  
(ลำดับท่ี 9 ) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรขนาด 
กว้างเฉลี่ย  4 .เมตร  
ยาว  248  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

- 300,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ 
23 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ำ เส้นบ้านนายสำลี  พิมดี  
ถึง  บ้านนายณรงค์  รอง
แขวง 
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ  
(ลำดับท่ี 1 ) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล 
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร   
ยาว 350  เมตร  
ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

1,050,000 - - - - ระยะทางราง
ระบายน้ำที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้างบ้านนางอุบล วงศ์
จันทร์ ไปบ้านนายเผด็จ  
แข็งขัน 
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ  
(ลำดับท่ี 2 ) 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง  4  เมตร ยาว  200เมตร 
หนา  0.15  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

500,000 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการถนนลูกรังเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร ข้าง
บ้านนางบัวรบ  สมชัย 
ลงอ่างเก็บน้ำห้วยบัง
พวน 
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ 
(ลำดับท่ี 4) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 
กว้างเฉลี่ย  5 .เมตร  
ยาว  170  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

300,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร เส้น
ป่าช้า 
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ 
(ลำดับท่ี 5) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 
กว้างเฉลี่ย 5 .เมตร  
ยาว  1,800 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

1,800,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร นาแม่
ยายบัวรบ  ไปนานาง
เปลี่ยน  คชวงศ์ 
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ 
(ลำดับท่ี 6) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 
กว้างเฉลี่ย  5 .เมตร  
ยาว  500  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

500,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ  
(ลำดับท่ี 7) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง   4-5 เมตร ยาว 1,000  
เมตร หนา 0.15 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 500,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร ไปนานาง
สะอาด  พิมพร 
หมู่ที่ 5  บ้านดงนาคำ 
(ลำดับท่ี 9 ) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 
กว้างเฉลี่ย 5 เมตร  
ยาว  500  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

- 500,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 ซ่อมแซมรางระบายนำ้ 
คสล. ข้างบ้านนางจวง  ชา
มา ไปบ้านนาดง 
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ  
(ลำดับท่ี 10 ) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ขนาดกว้าง  40  เมตร   
ยาว 40 เมตร  หนา 10 ซม. 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

 500,000 - - - ระยะทาง
รางระบาย
น้ำท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง 
31 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ำ คสล. เส้นบ้านนางหนไูต  
โคตรชมภู ถึงบ้านนางส่วน  
โคตรชมภู  
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง 
(ลำดับท่ี 1) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  
ยาว  260  เมตร  
ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

780,000 - - - - ระยะทาง
รางระบาย
น้ำท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. เส้นบ้านนางหนู
พันธ์ ป้องจิต ถึงบ้านนายธี 
ระพัฒน์  มหาชัย 
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง 
(ลำดับท่ี 2) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร 
ยาว  230  เมตร  
ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

700,000 - - - - ระยะทาง
รางระบาย
น้ำท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน เส้นป่าช้า 
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง  
(ลำดับท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  
ยาว 930.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,650 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.
หนองนาง กำหนด) 

3,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ท่ีดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

34 โครงการเสรมิผิว
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง  
(ลำดับท่ี 4) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

เสรมิผิวถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 5 เมตร   
ยาว 1,324  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

1,500,000 - - - - ระยะทาง
รางระบาย
น้ำท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน เส้นบ้าน
นายบุญเพ็ง-บ้านนายชาญ
ชัย หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง  
(ลำดับท่ี 7) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง  5   เมตร  
ยาว 445.  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 
 

- 1,335,000 - - - ระยะทางถนน 
ท่ีดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

ประชาชนใช้
ถนนในการ

สัญจรมีความ
สะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน เส้นข้างวัด
อินทร์แปลง ทิศเหนือ 
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง  
(ลำดับท่ี 8) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง  3 เมตร  
ยาว  100  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 
 

- 400,000 - - - ระยะทางถนน 
ท่ีดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาเพื่อสุขภาพ 
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง 
(ลำดับท่ี 12) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีสถานท่ีในการ
ออกกำลังกายที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างสนามกีฬา จำนวน 1  
สนาม กว้าง 33  เมตร  ยาว  
53  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

- 1,000,000 - - - พื้นที่ลาน
กีฬาท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ออกกำลังกายที ่

กองช่าง 

38 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง 
(ลำดับท่ี 15) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 
กว้างเฉลี่ย 6  เมตร  
ยาว 2,000  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 
 

- - 500,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์สามัคค ี
39 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังสู่ยา่นการเกษตร 
จากนานายเนียม บุญเขื่อง 
ถึงนานางฉวี นามฤชัย     
หมู่ที่ 7 บา้นราษฎร์สามัคคี  
(ลำดับที่ 1) 

เพื่อให้
ประชาชน 

มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาด 
กว้างเฉลี่ย 5   เมตร  
ยาว 1,200  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.20 เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

500,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

ประชาชนใช้
ถนนในการ

สัญจรมีความ
สะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



39 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่ย่านการเกษตร จากบ้าน
นางแดง  ราชสีห์ ถึงนานาย
เจริญ  นันทอง  
หมู่ที่ 7 บา้นราษฎร์สามัคคี  
(ลำดับที่ 2) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาด 
กว้างเฉลี่ย 5  เมตร  
ยาว 1,800 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

500,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากซอยหน้าบา้น 
นายบุญศรี  พรมดา ถึงหน้า
บ้านนางถวาย ดวงวณิชชา
กร  
หมู่ที่ 7 บา้นราษฎร์สามัคคี  
(ลำดับที่ 4) 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง  4  เมตร ยาว 185 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 812 ตร.ม.  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

500,000 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



40 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่ย่านการเกษตร จากสวน
เกษตรท่าบ่อ ถึงที่นา นาย
ทูลย์  สมชัย 
หมู่ที่ 7 บา้นราษฎร์สามัคคี  
(ลำดับที่ 6) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 
กว้างเฉลี่ย 6  เมตร  
ยาว 1,300 เมตร หนา 
0.20 เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

500,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

ประชาชนใช้
ถนนในการ

สัญจรมีความ
สะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

43 โครงการเสริมไหล่ทาง
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 บา้นราษฎร์สามัคคี  
(ลำดับที่ 7) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงไหล่ทางถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น 
(หูช้าง) (ตามแบบ อบต.
หนองนางกำหนด) 

- 500,000 - - -  
 

ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ

สัญจรมีความ
สะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.แบบมีฝาปดิ จาก
หน้าบ้านนายธนเทพ รอง
แขวง ถึงหน้าบ้านนาย
สังเวียน  อินทวงศ์  
หมู่ที่ 7 บา้นราษฎร์สามัคคี  
(ลำดับที่ 9) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  
ยาว 111  เมตร  
ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

- 400,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.แบบมีฝาปดิ จาก
หน้าบ้านนางสุภาพ ปิ่นบัว
ทอง ถึงหน้าบ้านนางทองใบ  
แสนสร้อย  
หมู่ที่ 7 บา้นราษฎร์สามัคคี  
(ลำดับที่ 10) 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร 
ยาว 157  เมตร  
ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

- 500,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

ประชาชนใช้
ถนนในการ

สัญจรมีความ
สะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

46 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร
จากทางเข้าบ้านนายจันที  
ววิเวศ   ถึงที่นานางวฒุิ 
ศรีวิชัย   
หมู่ที่ 7 บา้นราษฎร์สามัคคี  
(ลำดับที่ 11) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
กว้างเฉลี่ย 4  เมตร  
ยาว 505 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

- 
 

500,000 
 

- - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

47 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร
จากบ้านราษฎร์สามัคคี 
ถึงเขตรอยต่อบ้านหมาก
หุ่งขี้เหล็ก   
หมู่ที่ 7 บา้นราษฎร์สามัคคี  
(ลำดับที่ 12) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด
กว้างเฉลี่ย  6 เมตร  
ยาว 1,425 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

- 
 

500,000 
 

- - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



42 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 8  บ้านสุวรรณภูมิ 
48 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
จากสามแยกนาพ่อเลิศ  
ขุนใหญ่ ถึงนานายหนูขาว  
ขุนใหญ่ 
หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูม ิ
(ลำดับท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง
เฉลี่ย  5 .เมตร  
ยาว  5,000 เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

1,000,000 
 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.แบบมีฝาปดิ 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูม ิ
(ลำดับท่ี 4) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร 
ยาว  200   เมตร  
ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

1,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากหนองนางถึงบ้านตอแก 
หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูม ิ
(ลำดับท่ี 5) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5  เมตร  
ยาว  1,000 เมตร หนา 0.15  
เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 
 

3,000,000 
 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สามแยกโรงเรยีนหนองนาง
พิทยาคม-เมร ุ
หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูม ิ
(ลำดับท่ี 6) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง  5  เมตร ยาว 400 
เมตร หนา  15 ซม.  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ... 
เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2000 ตร.ม. (ตาม
แบบ อบต.หนองนาง กำหนด) 

1,200,000 
 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร จากสาม
แยกบ้านนายสรุเกียรติ –วัง
น้ำลึก 
หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูม ิ
(ลำดับท่ี 8) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง
เฉลี่ย   6  เมตร  
ยาว 10,000  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

- 
 

3,000,000 
 

- - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

หมู่ที่ 9  บ้านโนนสดใส 
53 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นวัดป่าวเิวกธรรมวนา
ราม 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
(ลำดับท่ี 1) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 4  เมตร ยาว 169 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 
 
 

500,000 
 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ รางตื้น ซอย  12 ตลอด
แนว 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
(ลำดับท่ี 2) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร 
ยาว 100 เมตร  
ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

400,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนาคำปน  ข่นัน
ด้วง 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
(ลำดับท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว  156 เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 
 

400,000 
 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.แบบมีฝาปดิ หน้า
บ้านนางจริยา  มหาชัย  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
(ลำดับท่ี 4) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ยาว 160  เมตร  
ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

500,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างสร้างลาน
ตากข้าว บริเวณสระหลวง 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
(ลำดับท่ี  5) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีพื้นที่ในการตาก
ข้าว 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างลานตากข้าว บริเวณ
สระหลวง 1 แห่ง  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

500,000 - - - - พื้นที ่
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนมี
พื้นที่ใช้
ประโยชน์มาก
ขึ้น 
 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.แบบมีฝาปดิ ซอย 
5 เส้นข้างทางโรงเรียนบ้าน
นาน้ำพาย  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
(ลำดับท่ี 6) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
ขนาดกว้าง 0.30  เมตร 
ยาว 220 เมตร  
ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

700,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

59 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
เส้นทางบ้านนางเมือง  
วงศ์คำ  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
(ลำดับท่ี 9) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง  4 เมตร 
ยาว  500 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

- 500,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.แบบมีปิด จากร้าน
ซ่อมนายชำนาญ เอี่ยมเย็น 
ถึงร้าน 
สุภัตราการค้า  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
(ลำดับท่ี 10) 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร   
ยาว 440.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

- 1,320,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.แบบมีฝาปดิ  เส้น
หลังบ้านนางทองเหลือง 
พรหมเนาว์  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
(ลำดับท่ี 11) 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร   
ยาว 54.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย  0.40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด 

- - 162,000 - - ระยะทาง
รางระบาย
น้ำท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

62 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เส้นทางในบริเวณพื้นที่
กรมธนารักษ์ 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส 
(ลำดับท่ี 14) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว  538 ม.   
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

- - 500,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เข้า
สู่พื้นที่การเกษตร เส้นทาง
นานางไฮ  พิมศรถึงป่าช้าสม
สร้าง 
หมู่ที่ 9 บา้นโนนสดใส 
(ลำดับที่ 15) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 1,061 
ม.   
(ตามแบบ อบต.หนองนาง
กำหนด) 

- - 500,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนใช้ถนน
ในการสัญจรมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 
64 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้าน น.ส.ชัชฎาพร  ขุนใหญ่ 
ถึงบ้านนางภิรมณ์  สมอ
อ่อน 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่ากา้ว 
(ลำดับที่ 1) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  45   เมตร  
หนา 0.15  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง  
กำหนด) 

100,000 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้าน นายวีระศักดิ์ ขุนใหญ่ 
ถึง บ้านนางน้อยลาว บุษบา 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 2) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

เส้นที่ 1.ก่อสรา้งถนน คสล.
ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 81 ม. 
หนา 0.15 เมตร 
เส้นที่ 2.ก่อสรา้งถนน คสล.
ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว 49 ม. 
หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

400,000 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา้วัด
บ้านคำป่าก้าว ถึงบ้านนาย
พรทวี  พลเวียงพล 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 3) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง  5  เมตร  
ยาว  200  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

500,000 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. แบบมีฝาปดิ จาก
บ้านนายอภิชาต  คำสว่าง 
ถึงบ้านนายมณเฑียร  ขุน
ใหญ่   หมู่ที่ 10  บา้นคำปา่
ก้าว 
(ลำดับที่ 6) 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ขนาดกว้าง 0.30  เมตร  
ยาว 220  เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.40  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

660,000 - - - - ระยะทาง
รางระบาย
น้ำท่ี
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางรัตน์ 
พระจันทร์ครึ่งซีก ถึงบ้าน
นางสมจิต หลวงราช 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 7) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง  5  เมตร  
ยาว  85 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 
 

300,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. แบบมีฝาปดิ จาก
บ้านนายนิติภมูิ ถึงบ้านนาย
เล็ก พลคุมพล 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 11) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
ขนาดกว้าง 0.30  เมตร 
ยาว  160 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 500,000 - - - ระยะทางราง
ระบายน้ำที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.แบบมีฝาปดิ จาก
บ้านนางสมจิต หลวงราช 
ถึงบ้านนางคำกิ่ง ปากวิเศษ  
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 12) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  
ยาว  265  เมตร  
ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 800,000 - - - ระยะทางราง
ระบายน้ำที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ห ้ วยคำ  นานางบ ุญ เพ็ ง     
ขุนใหญ่ 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 13) 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ขนาดกว้าง  20  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- - 800,000 - - จำนวนฝาย
น้ำล้นที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายทองพูล  เชื้อหงส์  
ถึงสวนยาง นายอภิชาต  คำ
สว่าง  หมู่ที ่10  บ้านคำป่า
ก้าว 
(ลำดับที่ 15) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง  5  เมตร ยาว  
1000 เมตร หนา 0.15 
เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 
 

- 500,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ห้วยไร ่
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 16) 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ขนาดกว้าง 20  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- - 800,000 - - จำนวนฝาย
น้ำล้นที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น   
นานางคำมี  ชมชัยรัตน ์
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 17) 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ขนาดกว้าง 20  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- - 400,000 - - จำนวนฝาย
น้ำล้นที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางคำมี ชมชัยรัตน์ ถึง
ฟาร์มหมูนายตุ๋ย ปานเิสน 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 18) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง  5  เมตร  
ยาว  250  เมตร  
หนา 0.15  เมตร   
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 
 

- 400,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



51 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางละออง  มืดคำบง  
ถึงบ้านนางทองกลาย       
สีหปัญญา 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่ากา้ว 
(ลำดับที่ 19) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง  5  เมตร  
ยาว  110 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนอง
นาง กำหนด) 

- 
 

- 400,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากนา
นายสุวรรณ จันดี ถึงนาง
นางสาวบุญโจม โอชารส 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 20) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง  5  เมตร  
ยาว  1500  เมตร  
หนา 0.15  เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 
0.5  เมตร  
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- 
 

- 4,500,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. แบบมีฝาปดิ จาก
บ้านนายหอม พวงมาลา ถึง
บ้านนายแดน คำสว่าง 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 22) 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 300  เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- - 900,000 - - ระยะทางราง
ระบายน้ำที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



52 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

79 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. แบบมีฝาปดิ จาก
บ้านนางทองกลาย สีห
ปัญญา ถึงบ้านนางจำปี  
พรหมโอ่น 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 26) 
 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ยาว   134  เมตร  
ลึกเฉลีย่  0.40 เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนอง
นาง กำหนด) 

- - - 450,000 - ระยะทางราง
ระบายน้ำที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. แบบมีฝาปดิ จาก
บ้านนายหอม  พวงมาลา 
ถึง บ้านนางสมร ภาษิต 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 27) 
 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
ลึกเฉลีย่  0.40 เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนอง
นาง กำหนด) 

- - - 450,000 - ระยะทางราง
ระบายน้ำที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



53 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. แบบมีฝาปดิ จาก
บ้านนายบุญมี   จันทร์ธริาช 
ถึงนานายเสาร์ ขุนใหญ ่
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 28) 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้ำใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 1500 เมตร  
ลึกเฉลีย่  0.40 เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

- - - 4,500,000 - ระยะทางราง
ระบายน้ำที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

การระบายน้ำมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร จาก
หน้าบ้านนายทองพูล  เชื้อ
หงส์ ถึงนานายวิชัย  อรรค
ราช 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 29) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาด ยาว 1,000  
เมตร. 
(ตามแบบ อบต.หนอง
นางกำหนด) 

- - 500,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หน้า
บ้านนายบุญมี  จันทร์ธริาช 
ถึงนานางไพรจิตร แข็งขัน 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 30) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด 
ขนาด ยาว 3,000  
เมตร. (ตามแบบ อบต.
หนองนางกำหนด) 

- - - 1,000,000 - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



54 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร จาก
นานายสมพร ฉิมมาน้อย ถึง
แท้งค์น้ำประปา หมู่ท่ี 
3,8,10 วังเป็ดก่า 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 31) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ขนาดยาว 1,000  
เมตร. 
(ตามแบบ อบต.หนอง
นางกำหนด) 

- - - 500,000 - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร จาก
คลองน้ำสาย 17 นานาย
สมพร ฉิมมาน้อย ถึงนานาง
บัวพันธ์ สีดาหลง 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 35) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดยาว 460  เมตร. 
(ตามแบบ อบต.หนอง
นางกำหนด) 

- - - 300,000 - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร จาก
คลองน้ำสาย 19 นานาย
นัด แผ้วชมภู ถึงนานาง
บังอร  
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่าก้าว 
(ลำดับท่ี 36) 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดยาว 337 เมตร. 
(ตามแบบ อบต.หนอง
นางกำหนด) 

- - - 300,000 - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



55 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-01  สี่แยกบ้าน
นาน้ำพาย-เขตรอยต่อบ้าน
น้อย   
หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 2.589 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.50 
เมตร  เขตทางกว้าง 6.00  
เมตร 
 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-02  สี่แยกบ้าน
นาน้ำพาย-สี่แยกบ้านดงนา
คำ  
หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 5.630 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 1.00 
เมตร  เขตทางกว้าง 
10.00  เมตร 
 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-03  สามแยก
โนนสดใส-ป่าช้าสมสร้าง 
หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 1.798 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.05 
เมตร  เขตทางกว้าง 6.00  
เมตร 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



56 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

90 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-04  สี่แยกบ้าน
สมสร้าง-ป่าช้าสมสร้าง   
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 2.474 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.50 
เมตร  เขตทางกว้าง 6.00  
เมตร 
 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-05  สมสร้าง-
แสนสุข  
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 2.059 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.50 
เมตร  เขตทางกว้าง 6.00  
เมตร 
 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-06  แยกวัดป่า
ดงบ้านกลาง-ป่าช้าดงนาคำ 
หมู่ที่ 2 บ้านนาดง 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 1.333 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.05 
เมตร  เขตทางกว้าง 6.00  
เมตร 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



57 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

93 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-07  แยกป่าช้า
ดงนาคำ-แสนสุข  
หมู่ที่ 5  ดงนาคำ 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 1.929 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.50 
เมตร  เขตทางกว้าง 6.00  
เมตร 
 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-08  แยกข้าง
วัดดงนาคำ-แสนสุข 
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 3.329 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.50 
เมตร  เขตทางกว้าง 6.00  
เมตร 
 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-09  สี่แยกนา
ช่างรุน-แสนสุข 
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 2.642 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.05 
เมตร  เขตทางกว้าง 6.00  
เมตร 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



58 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

96 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-10  ถนนดงนา
คำ 1  
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 1.741 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.50 
เมตร  เขตทางกว้าง 6.00  
เมตร 
 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-11  ถนนดงนา
คำ 2  
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 1.054 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.50
เมตร  เขตทางกว้าง 6.00  
เมตร 
 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-12  ถนนดงนา
คำ 3  
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 0.600 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.05 
เมตร  เขตทางกว้าง 5.00  
เมตร 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



59 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

99 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-13  ราษฎร์
สามัคคี-บ้านห้วยทราย 
หมู่ที่ 7 บ้านราษฎรส์ามัคค ี

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 2.027 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 1.00 
เมตร  เขตทางกว้าง 8.00  
เมตร 
 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-14  ราษฎร์
สามัคค ี
หมู่ที่ 7  บ้านราษฎร์
สามัคค ี

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 1.689 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.50
เมตร  เขตทางกว้าง 5.00  
เมตร 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-15  แยกข้าง 
รร.ราษฎรส์ามัคคี-คลองส่ง
น้ำ  
หมู่ที่ 7 บ้านราษฎรส์ามัคค ี

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 0.600 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.05 
เมตร  เขตทางกว้าง 5.00  
เมตร 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



60 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

102 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-16  ราษฎร์
สามัคคี-บ้านหมากหุ่ง
ขี้เหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านราษฎรส์ามัคค ี

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 2.029 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 1.00 
เมตร  เขตทางกว้าง 8.00  
เมตร 
 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-17  คำป่าก้าว-
สามแยกหนองนางพิท 
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 1.854 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.50
เมตร  เขตทางกว้าง 6.00  
เมตร 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-18  คำป่าก้าว-
บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 1.854 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.50
เมตร  เขตทางกว้าง 6.00  
เมตร 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



61 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

105 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-19  แยก
อนามัยเก่า-คลองส่งน้ำหมู่
10 
หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 1.854 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.50 
เมตร  เขตทางกว้าง 5.00  
เมตร 
 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-20  หนองนาง-
ตอแก 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 3.444 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.50
เมตร  เขตทางกว้าง 6.00  
เมตร 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-21  หนองนาง-
บ้านมะเขือ 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 3.851 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.50
เมตร  เขตทางกว้าง 5.00  
เมตร 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



62 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

108 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนน
ทางหลวงชนบทท้องถิ่น  
นค.ถ.118-22  หนองนาง 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง  
ระยะทาง 1.352 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 0.50 
เมตร  เขตทางกว้าง 5.00  
เมตร 
 

5,000,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นวัดสนธิวิหารธรรม 
หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูม ิ

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน  
ระยะทาง 1880 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง  5  เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 5 เมตร  
เขตทางกว้าง 5  เมตร 
 

- - 5,400,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากหนองนาง ถึงวัดเชียง
ขวัญ 
หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูม ิ

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน  
ระยะทาง   2000  
กิโลเมตร ผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ไหล่ทาง/เท้ากว้าง ... 
เมตร  เขตทางกว้าง .....  
เมตร 
 

- - 5,000,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



63 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

111 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นหน้า รร.มัทธยมถึงวัด
เชียงขวัญ 
หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูม ิ

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน  
ระยะทาง 1052 กโิลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง   4 เมตร 
ไหล่ทาง/เท้ากว้าง 5 เมตร  
เขตทางกว้าง  5 เมตร 
 

- - 5,000,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นวัดสนธิวิหารธรรม 
หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูม ิ

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน  
ระยะทาง 1880  กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่
ทาง/เท้ากว้าง 6 เมตร  เขต
ทางกว้าง 6  เมตร 
 

- - 5,000,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างสร้างลาน
ตากข้าว บริเวณสระหลวง 
หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูม ิ

เพื่อให้
ประชาชน 
มีพื้นที่ในการ
ตากข้าว 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างลานตากข้าว 
จำนวน  1 แห่ง  
ขนาดกว้าง  13  เมตร
ยาว 23  เมตร 
ลุกรังกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  529  ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.หนองนาง 
กำหนด) 

 - 500,000 - - พื้นที ่
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนมี
พื้นที่ใช้
ประโยชน์มาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



64 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

114 
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
เส้นทางนานางสุภาวดี -ถึง
นานางศรีวิไล 
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาด 
(ตามแบบ อบต.หนอง
นางกำหนด) 

- - 500,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

115 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลต์   
ติกคอนกรีต 
หมูที่ 1 บ้านนาน้ำพาย 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานสำหรับ
การสัญจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลัตต์ิก 
คอนกรีต 
ขนาด (ตามแบบ อบต.
หนองนางกำหนด) 

- 1,000,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

116 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลต์   
ติกคอนกรีต 
หมูที่ 2 บ้านนาดง 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานสำหรับ
การสัญจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลัตต์ิก 
คอนกรีต 
ขนาด (ตามแบบ อบต.
หนองนางกำหนด) 

- 1,000,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

117 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลต์   
ติกคอนกรีต 
หมูที่ 3 บ้านหนองนาง 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไปมาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลัตต์ิก 
คอนกรีต 
ขนาด (ตามแบบ อบต.
หนองนางกำหนด) 

- 1,000,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
กษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



65 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

118 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลต์   
ติกคอนกรีต 
หมูที่ 4 บ้านนาด ุ

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไปมาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลัตต์ิก 
คอนกรีต 
ขนาด (ตามแบบ อบต.
หนองนางกำหนด) 

- 1,000,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

119 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลต์   
ติกคอนกรีต 
หมูที่ 5 บ้านดงนาคำ 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไปมาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลัตต์ิก 
คอนกรีต 
ขนาด (ตามแบบ อบต.
หนองนางกำหนด) 

- 1,000,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

120 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลต์   
ติกคอนกรีต 
หมูที่ 6 บ้านสมสร้าง 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไปมาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลัตต์ิก 
คอนกรีต 
ขนาด (ตามแบบ อบต.
หนองนางกำหนด) 

- 1,000,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

121 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลต์   
ติกคอนกรีต 
หมูที่ 7 บ้านราษฎรส์ามัคค ี

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไปมาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลัตต์ิก 
คอนกรีต 
ขนาด (ตามแบบ อบต.
หนองนางกำหนด) 

- 1,000,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



66 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

122 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลต์   
ติกคอนกรีต 
หมูที่  8 บ้านสุวรรณภูม ิ

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานสำหรับ
การสัญจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลัตต์ิก 
คอนกรีต 
ขนาด (ตามแบบ อบต.
หนองนางกำหนด) 

- 1,000,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

123 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลต์   
ติกคอนกรีต 
หมูที่ 9 บ้านโนนสดใส 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานสำหรับ
การสัญจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลัตต์ิก 
คอนกรีต 
ขนาด (ตามแบบ อบต.
หนองนางกำหนด) 

- 1,000,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

124 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลต์   
ติกคอนกรีต 
หมูที่ 10 บ้านคำป่าก้าว 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานสำหรับ
การสัญจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลัตต์ิก 
คอนกรีต 
ขนาด  
(ตามแบบ อบต.หนอง
นาง  กำหนด) 

- 1,000,000 - - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



67 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ทางขึ้นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 2  เส้น บ้าน
นาน้ำพาย  หมู่ที่  9  บ้าน
โนนสดใส   

เพื่อให้
ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นที่  1  เส้นข้างบ้าน
นางคำหยาด  หรสิทธิ ์  
ขนาดกวา้ง  5  เมตร   
ยาว  10  เมตร ลึก  0.15 
เมตร 
เส้นที่  2  เส้นข้างบ้าน
นายสว่าง  โหราฤทธิ ์
ขนาดกวา้ง  5  เมตร  ยาว  
10 เมตร  ลึก  0.15 เมตร 

- - 5,000,000 - - ระยะทาง
ถนน 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
สัญจรมีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 125 โครงการ   145,490,000 27,955,000 36,762,000 7,500,000 -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.3 แผนงานการเกษตร  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 1  บ้านนาน้ำพาย 
1 โครงการขุดเจาะบ่อ

บาดาล พร้อมระบบสูบ
น้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อการ 
เกษตร  
หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย 
(ลำดับที่ 3 ) 

เพื่อให้เกษตรกร
และประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ดำเนินการขดุเจาะบ่อบาดาล 
จำนวน 1 จุด  
บริเวณพื้นท่ีการเกษตร 
(ตามแบบ ท่ี อบต.กำหนด) 

2,000,000 - - - - จำนวนจุด
บ่อบาดาล 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

-กองช่าง 
-กรม

ทรัพยากร
น้ำบาดาล 

2 โครงการขุดลอกห้วย
โพน  หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำ
พาย  
(ลำดับที่ 11) 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคตลอดป ี
 

ขุดลอกห้วย 
ขนาดกว้าง  12.00 เมตร  
ยาว  350.00  เมตร   
(ตามแบบ ท่ี อบต.กำหนด) 

- - 500,000 - - ระยะทาง
ห้วยที่
ดำเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 
3 โครงการขุดลอกห้วยกุด 

ถึงถนนสายเชียงขวัญ  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 
(ลำดับท่ี 14 ) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคตลอดป ี
 

ขุดลอกห้วย  
(ตามแบบ ท่ี อบต.กำหนด) 

- - 500,000 - - จำนวนห้วย
ที่ดำเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.3 แผนงานการเกษตร  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกห้วยบ๋า
คอม  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง 
(ลำดับท่ี 15 ) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคตลอดป ี
 

ขุดลอกห้วย  
(ตามแบบ ท่ี อบต.กำหนด) 

- - 500,000 - - จำนวนห้วย
ที่ดำเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

หมู่ที่ 6  บ้านสมสร้าง 
5 โครงการขุดลอกหนอง

หลวง  
หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง 
(ลำดับท่ี 10 ) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคตลอดป ี
 

ขุดลอกหนองหลวง 
(ตามแบบ ท่ี อบต.กำหนด) 

- 2,000,000 - - - จำนวนห้วย
ที่ดำเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

หมู่ที่ 8  บ้านสุวรรณภูมิ 
6 โครงการขุดเจาะบ่อ

บาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูม ิ
(ลำดับท่ี 7) 

เพื่อให้เกษตรกร
และประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

ดำเนินการขดุเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 8 

- 2,000,000 - - - จำนวนจุด
บ่อบาดาล 
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

-กองช่าง 
-กรม

ทรัพยากร
น้ำบาดาล 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.3 แผนงานการเกษตร  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  10  บ้านคำป่าก้าว 
7 โครงการขุดลอกห้วยคำ  

จากสะพานบ้านคำป่า
ก้าว  ถึงนานายเสาร์  
ขุนใหญ่  
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่า
ก้าว 
(ลำดับท่ี 14 ) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคตลอดป ี
 

ขุดลอกหนองหลวง 
(ตามแบบ ท่ี อบต.
กำหนด) 

- - 500,000 - - จำนวนห้วย
ที่ดำเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกห้วยไร่ 
จากคลองน้ำชลประทาน 
ถึงนามะลิวรรณ  กองสี
หาจักร ถึงนานายสม 
นันทะกุล 
หมู่ที่ 10  บ้านคำป่า
ก้าว 
(ลำดับท่ี 25 ) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคตลอดป ี
 

ขุดลอกหนองหลวง 
(ตามแบบ ท่ี อบต.
กำหนด) 

- - 500,000 - - จำนวนห้วย
ที่ดำเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.3 แผนงานการเกษตร  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอกห้วย
สาธารณะ 
หมู่ที่ 6  บ้านสมสรา้ง 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคตลอดป ี
 

ขุดลอกห้วยสาธารณะ 
2,000  เมตร 
(ตามแบบ ท่ี อบต.
กำหนด) 

- - 500,000 - - จำนวนห้วย
ที่ดำเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกห้วย
โพนน้อย ตอนล่าง นา
นายสันติ  จันด ี
หมู่ที่ 6  บ้านสมสรา้ง 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคตลอดป ี
 

ขุดลอกห้วยสาธารณะ  
(ตามแบบ ท่ี อบต.
กำหนด) 

- - 500,000 - - จำนวนห้วย
ที่ดำเนินการ
ขุดลอก 

เกษตรกรและ
ประชาชนมี
แหล่งน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 รวม 10-  โครงการ   2,000,000 4,000,000 2,500,000 - -    
 

 
  

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมัน่คงเพื่อสังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ 4  ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสให้ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อความมั่นคงในชีวิต 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม 
        2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพทำไม้กวาดดอก
หญ้า 
หมู่ที่ 4  บ้านนาด ุ
(ลำดับท่ี  6)    
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
อาชีพและสรา้ง
รายได้ให้กับ
ตนเองและ
ครอบครัว 

จัดฝึกอบรมสนับสนุนด้าน
อาชีพการทำไม้กวาดดอก
หญ้า 
ให้กับประชาชนในพื้นที่
ตำบลหนองนาง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มอาชีพ 
ที่เข้ารับการ
อบรม 

ประชาชนมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
และมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 

2 โครงการเนต็ประชารัฐ 
หมู่ที่ 4  บ้านนาด ุ
(ลำดับท่ี  8)    

เพื่อสร้างโอกาส
ให้แก่ประชาชน 
ให้เข้าถึงบริการ
ของรัฐได้อย่าง
เท่าเทียม ... 

เพื่อขยายโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลมุทุกหมู่บ้านของ
ประเทศไทย 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
อินเตอร์เนต็
ใช้อย่าง
ทั่วถึง 

การสร้างโอกาส
ให้แก่ประชาชน 
ให้เข้าถึงบริการ
ของรัฐได้อย่าง
เท่าเทียม ... 

 

รวม 2/2/2/2/- โครงการ   130,000 1300,000 130,000 130,000 130,000    
 
 
 
 

 
 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง   อำเภอท่าบ่อ   จังหวัดหนองคาย  

 
                                                                                                                                                                                          

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
แบบดับเบิ้ลแค๊บ 
(1)เป็นกระบะสำเร็จรูป 
(2)ห้องโดยสานเป็นแบบดับเบิ้ลแค๊บ  4 
ประตู 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4)ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564) 

850,000 - - - - สำนักปลัด 

 รวม -/-/1/1/-    850,000 - - - -  

แบบ ผ.03 
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