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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที่ 1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 5 

หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 6 

หมู่ที่ 6 
บ้านหนองบัวเงิน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 บ้านโนนมันปลา 

 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 

หมู่ที่ 7 
บ้านโนนมันปลา 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8 บ้านโนนหว้ยทราย 

 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8 

หมู่ที่ 8 
โนนห้วยทราย 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที่ 1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 
 

โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
บ้านหนองหลวง หมู่ที1่ 

 

ก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ 
หมู่ที่ 1 

หมู่ที่ 1 
บ้านหนองหลวง 

5,402,000 5,402,000 5,402,000 5,402,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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6 โครงการซ่อม/สร้างผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต นค 3127 

(สายบ้านหนองหลวง – บ้าน
เลิศไมตรี) หมู่ที่1  

ซ่อม/สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต นค 3127 

(สายบ้านหนองหลวง – บ้าน
เลิศไมตรี) หมู่ที่1 

หมู่ที่ 1  
หมู่ที่ 9 

1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อม/สร้างผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต นค 3171 
(สายบ้านแบง-โนนห้วยทราย) 

หมู่ 2 

ซ่อม/สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต นค 3171 

(สายบ้านแบง-โนนห้วยทราย) 
หมู่ 2 

หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 8 

1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดกลาง บ้านกุด

แคนหมู่ 3 

 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ขนาดกลาง บ้านกุดแคนหมู ่3 

 

หมู่ที่ 3 
บ้านกุดแคน 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

 
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที่ 1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.03 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

9 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดกลาง บ้านศรีวิไล 

หมู่ที่ 12  

 

โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดกลาง บ้านศรีวิไล 

หมู่ที่ 12  

 

หมู่ที่ 12 
บ้านศรีวิไล 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดกลาง บ้านหนอง

บัวเงินหมู่ที่ 18 

 

โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดกลาง บ้านหนอง

บัวเงินหมู่ที่ 18 

 

หมู่ที่ 18 
หนองบัวเงิน 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ 7 บ้านโนนมันปลา 

 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ 7 บ้านโนนมันปลา 

 

หมู่ที่ 7 
บ้านโนนมันปลา 

1,310,000 1,310,000 1,310,000 1,310,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

 
                                                                         
 

         
 

                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที่ 1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

แบบ ผ.03 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
(สายกุดแคน –นาตาล )หมู่ที่ 3 

 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
(สายกุดแคน –นาตาล) หมู่ที่ 3 
กว้าง 6 เมตร ยาว 5 กิโลเมตร 

 

หมู่ที่ 3 
บ้านกุดแคน 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกหนองฮี    
บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที ่6 

 

โครงการขุดลอกหนองฮี    
บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที ่6 

 

หมู่ที่ 6 
บ้านหนองบัวเงิน 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกห้วยเป     
บ้านหนองจอก หมู่ที ่5 

 

โครงการขุดลอกห้วยเป     
บ้านหนองจอก หมู่ที ่5 

 

หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก 

3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกหนองฮี บา้น
สุขส าราญ หมู่ที ่16 

 

โครงการขุดลอกหนองฮี บา้น
สุขส าราญ หมู่ที ่16 

 

หมู่ที่ 16 
บ้านสุขส าราญ 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

รวมทั้งสิ้น  15 โครงการ 49,512,000 49,512,000 49,512,000 49,512,000  
 


