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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
           (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
ของ 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
   อ าเภอบ้านแพง   จังหวัดนครพนม 

 
 
 

งานนโยบายและแผน 
ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๕๓-๐๘๑ 

 



ค ำน ำ 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑–256๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีระยะเวลาส่ีปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน พร้ อมท้ังก าหนด
ระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 

 ท้ายนี้   ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ก านันต าบลหนองแวง  
ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประชาคมท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  
ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือด้วยดี จนท าให้การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
                                                 มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 

  หน้ำ 
   
 เหตุผลควำมจ ำเป็น ๑ 
 บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 3 
 -บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๑) 3 
 -รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๒) 4 
 -รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๒/๑) 30 
 -บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) 31 
   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



เหตุผลและความจ าเป็น 
กรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ได้รับแจ้งจากประชาคมหมู่บ้านท่ีได้รับความ
เดือดร้อนเสนอโครงการด้านต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  กิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้  และกิจการท่ีจัดท าขึ้นเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ประกอบด้วยรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้ก าหนดมาตรการหลายมาตรการ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   

 

   เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพิ่มเติม
แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
  ๑. เพื่อให้การจัดท าแผนงาน/โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการใน

พื้นท่ีมากท่ีสุด 
   ๒. เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไป และความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

  ๓. เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการในการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องท่ีมี
ความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

 ๔. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 
ขั้นตอนกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถ่ิน   
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์กรปกครองส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตร  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 
 

 
 



-๒- 
  
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  จะสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชนได้อย่างเป็น
รูปธรรมและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป 

 
 

 



บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
 

     บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
           แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 

                                                                      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง อ ำเภอบ้ำนแพง  จังหวัดนครพนม 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑)กำรปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ  

- - - - - - - - - - - - 

-แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - - - 

๒)กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์             
-แผนงำนกำรศึกษำ - - - - - - - - 2 240,000 2 240,000 
-แผนงำนสังคมสงเครำะห ์ - - - - - - 3 270,000 3 270,000 6 540,000 

รวม - - - - - - 3 270,000 5 510,000 8 780,000 

๓)เมืองน่ำอยู ่             
-แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ - - - - - - 76 34,830,000 76 34,980,000 152 69,810,000 

รวม - - - - - - 76 34,830,000 76 34,980,000 152 69,810,000 
๔)กำรพัฒนำกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมกำรเกษตร 

            

-แผนงำนกำรเกษตร - - - - - - 37 13,700,000 37 13,700,000 37 27,400,000 
รวม - - - - - - 37 13,700,000 37 13,700,000 37 27,400,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 116 48,800,000 118 49,190,000 197 97,990,000 

 
 
  

แบบ ผ.๐๑ 



           รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ท่ี  1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

1 
 

โครงการจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคน
พิการ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
คนพิการ 

คนพิการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละของผู้
พิการ 

คนพิการได้รับความ
สะดวก 

ส านักปลัด 

2 โครงการช่วยเหลือ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือด
ร้อย ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประชาชน 
ในเขตต าบลหนองแวง  

 

 - - - ๒00,000 ๒00,000 ร้อยละของผู้ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนที่เดือดร้อน
ได้รับการช่วยเหลือและ
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนต าบลหนองแวง 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะท างานฯและสมาชิก
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนในเขตต าบลหนองแวง 

คณะท างาน และ 
สมาชิกครอบครัว ศพค.
ต าบลหนองแวง 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คณะท างาน และสมาชิก
ครอบครัว ศพค. ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพใน
การด าเนินงานด้านการ
พัฒนาครอบครัวในชุมชน  

ส านักปลัด 

รวม รวม      3    โครงกำร - - - - - 270,000 270,000    
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แบบ ผ.๐๒ 



          รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 
(ผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

1 อุดหนุนงานประเพณีทั้ง 17 
หมู่บ้าน 

เพ่ือส่งเสริมงาน
ประเพณีระดับ
หมู่บ้านให้คงอยู่
สืบไป 

หมู่บ้านใน
ต าบลหนอง
แวง ท้ัง 17 
หมู่ 

- 
 

- - - 170,000 ร้อยละของ
งาน
ประเพณีที่
จัด 

งานประเพณี
หมู่บ้านได้รับการ
สิบทอดต่อไป 

กอง
การศึกษา 

๒ อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียน 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนรู้จัก
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียนใน
เขตต าบล
หนองแวง ทั้ง 
7 แห่ง 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

7๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
โรงเรียนที่
จัดโครงการ 

เด็กมีความรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

รวม จ านวน  2  โครงการ   - - - - 240,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
             -5- 

แบบ ผ.๐๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เมืองน่าอยู่  
      ๓. ยุทธศาสตร์ เมืองน่าอยู่ 
      ๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๑ ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล หมู่ 1 บ้านค า
นกกก  

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ไว้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (หอ
ถังสูง คสล.)ตามแบบแปลนของ 
อบต. 

- - - 500,000 500,000 ระบบประปา
บาดาล ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ไว้อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 2 
บ้านหนองแวง 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 52 เมตร 
(ระยะทาง 1 จุด)  
ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 160 เมตร 
(ระยะทางรวม 3 จุด 
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
52 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) เร่ิมต้นสาย 
บ้านนางสงวน วังวิสัย - บ้านนาง
นภาลัย ทุพา 
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
10 เมตร เร่ิมต้นบ้านนาย) 
สมาน โสภา 
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
35 เมตร เร่ิมต้นบ้านนางวรรณภา   
จองไว 
จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
115 เมตร เร่ิมต้นสายทางที่พักสงฆ์
หนองหญ้าแฝก 

- - - 500,000 500,000 จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒ 



          รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๓ 
 

ติดต้ังโคมถนน Street 
Light Solar Cell หมู่ 3 
บ้านนากระแต้ 
 

ติดต้ังโคมถนน Street 
Light Solar Cell ALO 
30 watt ภายใน
หมู่บ้าน 

ติดต้ังโคมถนน Street 
Light Solar Cell ALO 30 
watt จ านวน 19 ชุด แสง
ขาว 5700 เสาสูง 6 เมตร 
เหล็กเคลือบกาวาไนท์ 
ขนาด 2 น้ิว (คาดน้ าเงิน)  
พร้อมตอม่อขนาด 0.80 x 
0.80 เมตร ด้านบนขนาด 
0.40 x 0.40 เมตร  
สูง 0.80 เมตร อายุการใช้
งานมากกว่า 50,000 
ชั่วโมง รวมค่าติดต้ัง 

- - - 500,000 500,000 ติดต้ังโคมถนน 
Street Light 
Solar Cell ALO 
30 watt 
จ านวน 19 ชุด 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ 4 บ้านนา
ข่า เริ่มต้น สายสวนนาย
อภินันท์ สุพรรณ - สวน
นายวิชัย ละม้ายศร ี

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการคมนาคม 

ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 200 
เมตร 
 

- - - 500,000 500,000 ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ระยะทาง 200 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 5 โนนสูง 
เริ่มต้น สายทางบ้านโนน
สูง - บ้านโนนสมบูรณ ์

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการคมนาคม 

ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 200 
เมตร  
 

- - - 500,000 500,000 ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ระยะทาง 200 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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          รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้าน
ดอนกลาง เริ่มต้น สาย
ทางบ้านดอนกลาง - บ้าน
ปากห้วยม่วง 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 90  
เมตร  
 

- - - 250,000 250,000 ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ระยะทาง 
90 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

7 เสริมผิวทาง Para Asphaltic 
Concrete หมู่ 7 บ้านนา
พระชัย เริ่มต้น ทางหลวง
หมายเลข 2309 – บ้าน
นายบุญเรี้ยน  

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 0.250 กม. 
(ไม่มีไหล่ทาง)  
 

- - - 500,000 500,000 ถนนที่ได้
มาตรฐาน
ระยะทาง
ยาว 0.250 
กม. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

8 เสริมผิวทาง Para Asphaltic 
Concrete หมู่ 8 บ้านดอน
กลาง  
 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 และ 
5 เมตร ระยะทางยาว 
0.237 กม. 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0.000 – 
0.050 กม. ผิวจราจรขนาด
กว้าง 5 เมตร  
(ไม่มีไหล่ทาง)  
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0.050 – 
0.237 กม. ผิวจราจรขนาด
กว้าง 4 เมตร  
(ไม่มีไหล่ทาง)  

- - - 500,000 500,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานผิว
จราจรขนาด
กว้าง 4 
และ 5 
เมตร 
ระยะทาง
ยาว 0.237 
กม. 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

9 ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลหมู่บ้าน หมู่ 9 
บ้านโนนสมบูรณ์ 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ไว้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
(หอถังสูง คสล.) ตามแบบ
แปลนของ อบต. 

- - - 500,000 500,000 ระบบประปา
บาดาล ๑ แห่ง 

ประชาชนมีน้ าไว้
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

10 เสริมผิวทาง Para Asphaltic 
Concrete หมู่ 10 บ้านค า
พอก 
เริ่มต้น บ้านนายปรีชา  
ไชยริบูลย์ - บ้านนาย
เกียรติภูมิ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 0.250 กม. 
(ไม่มีไหล่ทาง) 
 

- - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ถนนที่เสริมผิวทาง 
Para Asphaltic 
Concrete ได้
มาตรฐาน
ระยะทางยาว 
0.250 กม. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

๑1 ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  หมู่ 11 บ้านหนอง
แวง เริ่มต้นสายทางสถานี
วิทยุ - บ้านค าเจริญ ม.17  

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
3,700 เมตร ลูกรังไม่น้อย
กว่า 3,700 ลบ.ม. 
 

- - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐาน 
ระยะทาง 
3,700 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

๑2 เสริมผิวทาง Para Asphaltic 
Concrete หมู่ 12 บ้าน
ไชยศร ี
เริ่มต้นสายบ้านนางบังอร 
-บ้านนางใคร 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจรขนาดกว้าง 4. เมตร 
ระยะทางยาว 0. 250 กม. 
(ไม่มีไหล่ทาง)  
 

- - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ถนนเสริมผิวทาง 
Para Asphaltic 
Concrete ที่ได้
มาตรฐาน 
ระยะทางยาว 0. 
250 กม. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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           รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๑3 ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล หมู่ 13 บ้านค า
นกกกเหนือ 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล หมู่บ้าน 
(หอถังสูง คสล.)ตามแบบ
แปลนของ อบต. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑4 ก่อสร้างรั้วแผงลวดตาข่าย 
หมู่ 14 บ้านนาพระชัย 

เพ่ือเป็นป้องกันแนว
เขต สถานที่ในการ
ก าจัดขยะ 

รั้วแผงลวดตาข่าย บ่อขยะตาม
แบบแปลนของ อบต. 

- - - 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ รั้วแผงลวดตาข่าย ได้
มาตรฐาน จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การทิ้งขยะ 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้าน
นาพระชัย 
เริ่มต้น สายทางหลวง
หมายเลข 212 - ทาง
หลวงหมายเลข 2390 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ขนาดกว้าง 6 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 110  
เมตร  
 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ท่ีได้มาตรฐาน 
ระยะทาง 110  
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้าน
น้อยทองค า  
เริ่มต้นสายทางบ้านน้อย
ทองค า – บ้านป่าหว้าน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 165 
เมตร  
 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ท่ีได้มาตรฐาน 
ระยะทาง 165  
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

17 เสริมผิวทาง Para Asphaltic 
Concrete หมู่ 16 บ้าน
หนองแวง เริ่มต้นสายบ้าน
นายสุวัฒน์ - บ้านนายไพร
จิต สุริยะฝ่าย  

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 0.250 กม.(ไม่
มีไหล่ทาง) 
 

- - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ถนนเสริมผิวทาง Para 
Asphaltic Concrete ที่
ได้มาตรฐาน 
ระยะทางยาว 0. 
250 กม. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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           รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แบบ ผ.๐๒ 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 17 บ้าน
ค าเจริญ 
 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 
ม. ระยะทาง 200 ม. จ านวน 
2 จุด  
จุดที่ 1 ศาลาประชาคม - 
บ้านนางสมณะ ระยะทาง 
140 ม. จุดที่ 2 ทางเข้าป่าช้า 
ระยะทาง 60 ม.  

- - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้
มาตรฐาน 
ระยะทาง 200 
ม. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก อบต.หนองแวง 
เริ่มต้น สายทางหลวง
หมายเลข 212 - ทาง
หลวงหมายเลข 2390 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ขนาดกว้าง 8 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 40 
เมตร และรางระบายน้ า
ธนาคารน้ าใต้ดิน ยาว 80 
เมตร  

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ถนนที่ได้
มาตรฐาน
ระยะทาง 40 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างรั้วเฉลิมพระ
เกียรติสวนสาธารณเฉลิม
พระเกียรติ (นาข่า-ไชยศรี)
รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก + 
เหล็กดัด สวนสาธารณ
เฉลิมพระเกียรติ (นาข่า-
ไชยศรี) 

เพ่ือให้สถานที่มีความ
ปลอดภัย สวยงาม 

ตามแบบแปลนของ อบต. - - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ จ านวนรั้ว
คอนกรีตเสริม
เหล็ก + เหล็กดัด 
ที่ได้มาตรฐาน 

มีรั้วคอนกรีตที่
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 



แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

21 จัดซื้อหอถังเหล็กส าเรจ็รูป 
ทรงแซมเปญ  
 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

จัดซื้อหอถังเหล็กส าเรจ็รูป 
ทรงแซมเปญ ขนาด 20 ลบ.
ม. สูง 20 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

- - - ๓๐๐,๐00 ๓๐๐,๐00 หอถังเหล็ก
ส าเร็จรปู ทรง
แซมเปญ จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

22 เสริมผิวทาง Para 
Asphaltic Concrete หมู่ 
9 บ้านโนนสมบูรณ์ 

 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 0.250 กม. 
(ไม่มีไหล่ทาง) 
เริ่มต้น ทางหลวงหมายเลข 
212 - ถนนภายในหมู่บ้าน  

- - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ถนนเสริมผิวทาง 
Para Asphaltic 
Concrete ที่ได้
มาตรฐาน 
ระยะทางยาว 0. 
250 กม. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ 1 
บ้านค านกกก  

เพ่ือเป็นสถานที่ใน
การก าจัดขยะ 

ตามแบบแปลน อบต.หนอง
แวง 

- - - - 150,000 เตาเผาขยะ 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน
สะดวกสบายใน
การก าจัดขยะ 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก + เหล็กดัด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
กลาง 

เพ่ือให้สถานที่มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก + เหล็กดัด  ตามแบบ
แปลนของ อบต. 

- - - 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จ านวนรั้ว
คอนกรีตเสริม
เหล็ก + เหล็กดัด 
ที่ได้มาตรฐาน 

เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก + เหล็กดัด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาข่าค า
พอก 

เพ่ือให้สถานที่มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก + เหล็กดัด  ตามแบบ
แปลนของ อบต. 

- - - 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จ านวนรั้ว
คอนกรีตเสริม
เหล็ก + เหล็กดัด 
ที่ได้มาตรฐาน 

เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

            
 
               -12- 
 
            รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

26 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก + เหล็กดัด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านไชย
ศร ี

เพ่ือให้สถานที่มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก + เหล็กดัด  ตาม
แบบแปลนของ อบต. 

- - - 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จ านวนรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็ก + 
เหล็กดัด ท่ีได้
มาตรฐาน 

เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก + เหล็กดัด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านต าบล
หนองแวง 

เพ่ือให้สถานที่มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก + เหล็กดัด  ตาม
แบบแปลนของ อบต. 

- - - 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จ านวนรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็ก + 
เหล็กดัด ท่ีได้
มาตรฐาน 

เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก + เหล็กดัด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
แวง 

เพ่ือให้สถานที่มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก + เหล็กดัด  ตาม
แบบแปลนของ อบต. 

- - - 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จ านวนรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็ก + 
เหล็กดัด ท่ีได้
มาตรฐาน 

เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างหลังคาเชื่อมพร้อม
เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ข่าค าพอก 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ก่อสร้างหลังคาเชื่อมพร้อม
เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตามแบบแปลน อบต. 

- - - 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ จ านวนหลังคาทาง
เชื่อมอาคารที่ได้
มาตรฐาน 

นักเรียนได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และปลอดภัย 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ 2 บ้านหนองแวง 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล 
หมู่บ้าน (หอถังสูง ) 
ตามแบบแปลนของ อบต. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ 3 บ้านนากระแต้ 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล 
หมู่บ้าน (หอถังสูง) 
ตามแบบแปลนของ อบต. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

                -13- 
               

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แบบ ผ.๐๒ 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

32 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ 4 บ้านนาข่า 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล 
หมู่บ้าน (หอถังสูง) 
ตามแบบแปลนของ อบต. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ 5 บ้านโนนสูง 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล 
หมู่บ้าน (หอถังสูง) 
ตามแบบแปลนของ อบต. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ 6 บ้านดอนกลาง 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล 
หมู่บ้าน (หอถังสูง) 
ตามแบบแปลนของ อบต. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ 7 บ้านนาพระชัย 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล 
หมู่บ้าน (หอถังสูง ) 
ตามแบบแปลนของ อบต. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ 8 บ้านดอนกลาง 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล 
หมู่บ้าน (หอถังสูง) 
ตามแบบแปลนของ อบต. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ 10 บ้านค าพอก 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล 
หมู่บ้าน (หอถังสูง) 
ตามแบบแปลนของ อบต. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ 11 บ้านหนองแวง 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล 
หมู่บ้าน (หอถังสูง) 
ตามแบบแปลนของ อบต. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

             
               -14- 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

39 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ 12 บ้านไชยศรี 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล 
หมู่บ้าน (หอถังสูง) 
ตามแบบแปลนของ อบต. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ 14 บ้านนาพระชัย 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล 
หมู่บ้าน (หอถังสูง ) 
ตามแบบแปลนของ อบต. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ 15 บ้านน้อยทองค า 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล 
หมู่บ้าน (หอถังสูง) 
ตามแบบแปลนของ อบต. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ 16 บ้านหนองแวง 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล 
หมู่บ้าน (หอถังสูง) 
ตามแบบแปลนของ อบต. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ 17 บ้านค าเจริญ 

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

ระบบประปาบาดาล 
หมู่บ้าน (หอถังสูง) 
ตามแบบแปลนของ อบต. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

44 ซ่อมแซมฝายน้ าล้น หมู่ 4  เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
หน้าแล้ง 
 

ตามแบบแปลนของ อบต. - 
 

- - 
 

7๐0,000 
 

7๐0,000 จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการดูแล 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในหน้าแล้ง 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 5 สายทางบ้าน
นางบังอร 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการคมนาคม 

ตามแบบแปลนของ อบต. - - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ถนนที่ได้
มาตรฐาน
ระยะทาง 40 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

  
 -15- 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 



แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

46 จัดซื้อแพสูบน้ าประปา 
หนองเบิก หนองยาว หนอง
ผือ 

ผลิตน้ าประปาไว้ให้
ประชาชนมีน้ าไว้อุปโภค
บริโภค 

แพสูบน้ าประปา จ านวน 
3 ตัว 

   600,000 600,000 แพสูบน้ าประปา 
จ านวน 3 ตัว 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

47 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 1 ค านกกก 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินทีไ่ด้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

48 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 2 บ้านหนองแวง 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

49 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 3 บ้านนากระแต้ 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

50 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 4 บ้านนาข่า 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

 
 
 
 

 -16- 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

51 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 5 บ้านค าพอก 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

52 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 6 บ้านดอนกลาง 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

53 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 7 บ้านนาพระชัย 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

54 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 8 บ้านดอนกลาง 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

55 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

56 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 10 บ้านค าพอก 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

 
 -17- 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

57 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 11 บ้านหนองแวง 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

58 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 12 บ้านไชยศรี 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

59 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 13 บ้านค านกกกเหนือ 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

60 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 14 บ้านนาพระชัย 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

61 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 15 บ้านน้อยทองค า 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

62 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 16 บ้านหนองแวง 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

63 รางระบายน้ าไร้ท่อ ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด
หมู่ 17 บ้านค าเจริญ 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้มีการระบายได้ดี 

รางระบายน้ ารูปตัวยู  
ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนราง
ระบายน้ าระบบ
น้ าใต้ดินที่ได้
มาตรฐาน 

พ้ืนที่ไม่มีน้ าท่วม
ขังมีการระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

64 ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลงั
แสงอาทิตย์ หมู่ 1 บ้านค า
นกกก 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง  
มีความสะดวกในการ
คมนาคมและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ตามแบบแปลน อบต. - - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ไฟฟ้าส่องสว่าง
ระบบพลัง
แสงอาทิตย์ ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

65 ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลงั
แสงอาทิตย์ หมู่ 4 บ้านนา
ข่า 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง  
มีความสะดวกในการ
คมนาคมและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ตามแบบแปลน อบต. - - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ไฟฟ้าส่องสว่าง
ระบบพลัง
แสงอาทิตย์ ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

66 ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลงั
แสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ้านโนน
สูง 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง  
มีความสะดวกในการ
คมนาคมและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ตามแบบแปลน อบต. - - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ไฟฟ้าส่องสว่าง
ระบบพลัง
แสงอาทิตย์ ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

67 ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลงั
แสงอาทิตย์ หมู่ 7 บ้านนา
พระชัย 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง  
มีความสะดวกในการ
คมนาคมและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ตามแบบแปลน อบต. - - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ไฟฟ้าส่องสว่าง
ระบบพลัง
แสงอาทิตย์ ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

68 ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลงั
แสงอาทิตย์ หมู่ 8 บ้านดอน
กลาง 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง  
มีความสะดวกในการ
คมนาคมและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ตามแบบแปลน อบต. - - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ไฟฟ้าส่องสว่าง
ระบบพลัง
แสงอาทิตย์ ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

69 ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลงั
แสงอาทิตย์ หมู่ 9 บ้านโนน
สมบูรณ ์

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง  
มีความสะดวกในการ
คมนาคมและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ตามแบบแปลน อบต. - - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ไฟฟ้าส่องสว่าง
ระบบพลัง
แสงอาทิตย์ ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

70 ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลงั
แสงอาทิตย์ หมู่ 10 บ้านค า
พอก 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง  
มีความสะดวกในการ
คมนาคมและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ตามแบบแปลน อบต. - - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ไฟฟ้าส่องสว่าง
ระบบพลัง
แสงอาทิตย์ ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

71 ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลงั
แสงอาทิตย์ หมู่ 11 บ้าน
หนองแวง 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง  
มีความสะดวกในการ
คมนาคมและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ตามแบบแปลน อบต. - - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ไฟฟ้าส่องสว่าง
ระบบพลัง
แสงอาทิตย์ ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

72 ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลงั
แสงอาทิตย์ หมู่ 12 บ้าน
ไชยศร ี

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง  
มีความสะดวกในการ
คมนาคมและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ตามแบบแปลน อบต. - - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ไฟฟ้าส่องสว่าง
ระบบพลัง
แสงอาทิตย์ ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

73 ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลงั
แสงอาทิตย์ หมู่ 14 นาพระ
ชัย 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง  
มีความสะดวกในการ
คมนาคมและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ตามแบบแปลน อบต. - - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ไฟฟ้าส่องสว่าง
ระบบพลัง
แสงอาทิตย์ ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

74 ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลงั
แสงอาทิตย์ หมู่ 15 บ้าน
น้อยทองค า 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง  
มีความสะดวกในการ
คมนาคมและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ตามแบบแปลน อบต. - - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ไฟฟ้าส่องสว่าง
ระบบพลัง
แสงอาทิตย์ ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

75 ขยายเขตไฟฟ้าไปสู่ระบบ
ประปาบาดาล หมู่ 14 บ้าน
นาพระชัย 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้ระบบ
ประปาบาดาล ระบบ
ประปา 

ขยายเขตไฟฟ้าไปสู่ระบบ
ประปาระยะทาง 200 
เมตร 

   1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตร/มี
ไฟฟ้าระบบ
ประปา/มีไฟส่อง
สว่างอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร มี
ไฟฟ้าเพ่ือระบบ
ประปา และไฟ
ส่องสว่าง 

กองช่าง 

76 บุกเบิกและก่อสร้างถนน
ลูกรังสู่การเกษตร สายทาง
หัวนานายโด่ง  แสงศรี ถึง
หัวนานางนวย วะบุตร 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการคมนาคม 

ตามแบบแปลน อบต.
หนองแวง 
 

- - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐาน  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 จ านวน  76 โครงการ      34,830,000 34,980,000    
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แบบ ผ.๐๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
๒.๑ แผนงานการเกษตร  

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๑ ขุดลอกห้วยไผ่ 
ม.11 บ้าน
หนองแวง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง8.00 เมตร ยาว 
735.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00เมตร  
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า14332.50 ลบ.ม.  

- - - 500,000 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการขุด
ลอก 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในหน้าแล้ง 

กองช่าง 

๒ ขุดลอกหนอง
ใหญ่ หมู่ 6 
บ้านดอนกลาง 
 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง 

ขนาดกว้าง 38 เมตร ยาว 
62 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 
เมตร  
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 5,704 ลบ.ม.  

- - - 300,000 300,000 ขุดลอกหนอง
จ านวน ๑แห่ง 

ประชาชนมีแหลง่
น้ าไว้อุปโภคและ
ท าการเกษตร  

กองช่าง 

3 โคกหนองนา 
หมู่ 1  

เพ่ือเป็นการสร้าง 
ความมั่นคง ในแหล่ง
ท ากินด้านการเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 1 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่
ท ากินด้าน
การเกษตร เลี้ยง
สัตว์ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

4 โคกหนองนา 
หมู่ 2  

เพ่ือเป็นการสร้าง ความ
มั่นคง ในแหล่งท ากิน
ด้านการเกษตร เลี้ยง
สัตว์ สู้กับภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 2 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่
ท ากินด้าน
การเกษตร เลี้ยง
สัตว์ 

กองช่าง 

5 โคกหนองนา 
หมู่ 3  

เพ่ือเป็นการสร้าง ความ
มั่นคง ในแหล่งท ากิน
ด้านการเกษตร เลี้ยง
สัตว์ สู้กับภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 3 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่
ท ากินด้าน
การเกษตร เลี้ยง
สัตว์ 

กองช่าง 

6 โคกหนองนา 
หมู่ 4 

เพ่ือเป็นการสร้าง ความ
มั่นคง ในแหล่งท ากิน
ด้านการเกษตร เลี้ยง
สัตว์ สู้กับภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 4 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่
ท ากินด้าน
การเกษตร เลี้ยง
สัตว์ 

กองช่าง 

7 โคกหนองนา 
หมู่ 5  

เพ่ือเป็นการสร้าง ความ
มั่นคง ในแหล่งท ากิน
ด้านการเกษตร เลี้ยง
สัตว์ สู้กับภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 5 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่
ท ากินด้าน
การเกษตร เลี้ยง
สัตว์ 

กองช่าง 

8 โคกหนองนา 
หมู่ 6  

เพ่ือเป็นการสร้าง ความ
มั่นคง ในแหล่งท ากิน
ด้านการเกษตร เลี้ยง
สัตว์ สู้กับภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 6 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่
ท ากินด้าน
การเกษตร เลี้ยง
สัตว์ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

9 โคกหนองนา 
หมู่ 7  

เพ่ือเป็นการสร้าง 
ความมั่นคง ในแหล่ง
ท ากินด้านการเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 3 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่ท า
กินด้านการเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ 

กองช่าง 

10 โคกหนองนา 
หมู่ 8 

เพ่ือเป็นการสร้าง 
ความมั่นคง ในแหล่ง
ท ากินด้านการเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 4 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่ท า
กินด้านการเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ 

กองช่าง 

11 โคกหนองนา 
หมู่ 9  

เพ่ือเป็นการสร้าง 
ความมั่นคง ในแหล่ง
ท ากินด้านการเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 5 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่ท า
กินด้านการเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ 

กองช่าง 

12 โคกหนองนา 
หมู่ 10  

เพ่ือเป็นการสร้าง 
ความมั่นคง ในแหล่ง
ท ากินด้านการเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 6 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่ท า
กินด้านการเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

13 โคกหนองนา 
หมู่ 11 

เพ่ือเป็นการสร้าง ความ
มั่นคง ในแหล่งท ากิน
ด้านการเกษตร เลี้ยง
สัตว์ สู้กับภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 3 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่
ท ากินด้าน
การเกษตร เลี้ยง
สัตว์ 

กองช่าง 

14 โคกหนองนา 
หมู่ 12 

เพ่ือเป็นการสร้าง ความ
มั่นคง ในแหล่งท ากิน
ด้านการเกษตร เลี้ยง
สัตว์ สู้กับภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 4 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่
ท ากินด้าน
การเกษตร เลี้ยง
สัตว์ 

กองช่าง 

15 โคกหนองนา 
หมู่ 13  

เพ่ือเป็นการสร้าง ความ
มั่นคง ในแหล่งท ากิน
ด้านการเกษตร เลี้ยง
สัตว์ สู้กับภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 5 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่
ท ากินด้าน
การเกษตร เลี้ยง
สัตว์ 

กองช่าง 

16 โคกหนองนา 
หมู่ 14  

เพ่ือเป็นการสร้าง ความ
มั่นคง ในแหล่งท ากิน
ด้านการเกษตร เลี้ยง
สัตว์ สู้กับภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 6 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่
ท ากินด้าน
การเกษตร เลี้ยง
สัตว์ 

กองช่าง 

17 โคกหนองนา 
หมู่ 15  

เพ่ือเป็นการสร้าง ความ
มั่นคง ในแหล่งท ากิน
ด้านการเกษตร เลี้ยง
สัตว์ สู้กับภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 3 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่
ท ากินด้าน
การเกษตร เลี้ยง
สัตว์ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

18 โคกหนองนา 
หมู่ 16 

เพ่ือเป็นการสร้าง ความ
มั่นคง ในแหล่งท ากินด้าน
การเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับ
ภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 4 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่ท า
กินด้านการเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ 

กองช่าง 

19 โคกหนองนา 
หมู่ 17  

เพ่ือเป็นการสร้าง ความ
มั่นคง ในแหล่งท ากินด้าน
การเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับ
ภัยแล้ง  

พ้ืนที่โคก หนอง นา ในพ้ืนที่ 
หมู่ 5 

 - - - 200,000 200,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ได้รับการขุดโคก 
หนอง นา 

ประชาชนมีแหลง่ท า
กินด้านการเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ 

กองช่าง 

20 ธนาคารน้ าใต้
ดิน ระบบ
เปิดหมู่ 1 
บ้านค านกกก 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง 

กองช่าง 

21 ธนาคารน้ าใต้
ดิน ระบบ
เปิดหมู่ 2 
บ้านหนอง
แวง 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง 

กองช่าง 

22 ธนาคารน้ าใต้
ดิน ระบบ
เปิดหมู่ 3 
บ้านนากระ
แต้ 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

23 ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด
หมู่ 4 บ้านนาข่า 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้ง 

กองช่าง 

24 ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด
หมู่ 5 บ้านโนนสูง 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้ง 

กองช่าง 

25 ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด
หมู่ 6 บ้านดอนกลาง 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้ง 

กองช่าง 

26 ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด
หมู่ 7 บ้านนาพระชัย 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้ง 

กองช่าง 

27 ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด
หมู่ 8 บ้านดอนกลาง 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้ง 

กองช่าง 

28 ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด
หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้
ชว่งหน้าแล้ง 

กองช่าง 

29 ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด
หมู่ 10 บ้านค าพอก 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้ง 

กองช่าง 

30 ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด
หมู่ 11 บ้านหนองแวง 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้ง 

กองช่าง 

31 ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด
หมู่ 12 บ้านไชยศรี 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้ง 

กองช่าง 

32 ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด
หมู่ 13 บ้านค านกกก 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้ง 

กองช่าง 

 
 

 -28- 

แบบ ผ.๐๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

33 ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด
หมู่ 14 บ้านนาพระชัย 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้ง 

กองช่าง 

34 ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด
หมู่ 15 บ้านน้อยทองค า 

เพ่ือกักเกบ็น้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้ง 

กองช่าง 

35 ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด
หมู่ 16 หนองแวง 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้ง 

กองช่าง 

36 ธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด
หมู่ 17 บ้านค าเจริญ 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วง
หน้าแล้ง  

ตามแบบแปลน อบต. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ธนาคารน้ าใต้ดิน กักเก็บน้ าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้ง 

กองช่าง 

 จ านวนรวม 36 โครงการ      12,700,000 12,700,000    
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แบบ ผ.๐๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม 1/2564 

ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
๒.๑ แผนงานการเกษตร  

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 
(ผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำ
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

1 ขุดลอกหนองและล า
ห้วยสาธารณะ 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

-หมู่ ๓ ห้วยแซะ 
 

- - - 5,000,000 5,000,000 จ านวน
แหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุด
ลอก 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในหน้าแล้ง 

กองช่าง 

รวม จ านวน 1 โครงการ   - - - 5,000,000 5,000,000    
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แบบ ผ.๐๒/๑ 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/256๔ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง อ ำเภอบ้ำนแพง จังหวัดนครพนม 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ - - - 34,000 34,000 กองช่าง 

2 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก - - - 8,6๐๐ 8,6๐๐ กองช่าง 

3 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  - - - 16,000 16,000 ส านักปลัด/
กองคลงั 

4 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะเก้าอี้ส าหรับข้าราชการระดับ 7 
(ราคาตามท้องตลาด) 

- - - 10,000 10,000 กอง
การศึกษา 

5 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 20 ช่อง  - - - 10,500 10,500 ส านักปลัด/
กองคลงั 

6 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 

   1,358,000 1,358,000 ส านักปลัด/
กองคลงั 

 รวม 6 รายการ - - - 1,437,100 1,437,100  
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แบบ ผ.๐๓ 


