
 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 : พัฒนาระบบโลจีสติกและการค้าเพ่ือเปน็ศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรอบรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
1 วางทอ่ประปาในหมู่บา้น บา้น

หนองแวง หมู่ที่ 1
เพื่อขยายเขต
ประปาหมู่บา้น

วางทอ่ประปาในหมู่บา้น 
บา้นหนองแวง หมู่ที่ 1

100,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้น้้า

ผู้ใช้น้้าได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

2 วางระบบทอ่ประปาบา้นโนนเต็ง 
หมู่ที่ 6

เพื่อขยายเขต
ประปาหมู่บา้น

วางระบบทอ่ประปาใหม่
สองข้างถนนลาดยางใน
หมู่บา้น  ขนาด Ø 4.00 นิ้ว 
 ยาว  2,000  เมตร

200,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้น้้า

ผู้ใช้น้้าได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

3 วางระบบทอ่ประปา บา้นหนองบวั
หลวง หมู่ที่ 9

เพื่อขยายเขต
ประปาหมู่บา้น

วางทอ่ประปา  ขนาด Ø 
3.00 นิ้ว  ยาว  2,795 เมตร

420,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้น้้า

ผู้ใช้น้้าได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
     แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแวง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า บา้นหนอง
แวง หมู่ที่ 1  จากบา้นนายสวาด 
ไชจัตุรัส บา้นนายสุพร ตันติวงค์
วฒันา

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า กวา้ง 
0.80  เมตร ยาว  250  
เมตร ลึก 1.00 เมตร

173,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

5 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า บา้นหนอง
แวง หมู่ที่ 1  จากบา้นนายสุพร 
ตันติวงค์วฒันา ถึงบา้นนางกนกพร

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า      
กวา้ง 0.80  เมตร ยาว  300
  เมตร ลึก 1.00 เมตร

208,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

6 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า บา้นหงิหอ้ย 
หมู่ที่ 2 จาก สวนอยู่ดีมีสุข ถึง 
หว้ยหนิดาด

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า กวา้ง 
1.00 เมตร ยาว  135  เมตร
 ลึก 1.00 เมตร (พร้อมถม
ดินขอบไหล่)

135,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

7 ก่อสร้างรางระบายน้้า  2 ข้างถนน
ภายในหมู่บา้นโนนเต็ง หมู่ที่ 6

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้้า 
ระยะทาง  ยาว  800  เมตร
  2 ข้าง

800,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

8 วางรางระบายน้้าพร้อมถนน คสล. 
บา้นสะพานหนิ หมู่ที่ 8

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

ระยะทาง  ยาว  250  เมตร 250,000 ร้อยละความ
พงึพพอใจ
ของประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า  หนอง
แวง หมู่ที่ 12 จาก บา้นนายใส กม
ขุนทด - บา้นนายแหยม  แกดขุนทด

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า  
จาก บา้นนายใส กมขุนทด -
 บา้นนายแหยม  แกดขุนทด
  กวา้ง 0.50 เมตร ยาว  
800 เมตร ลึก 0.20 เมตร

555,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

10 วางทอ่ระบายน้้า พร้อมบอ่พกั 
บา้นหนองแวงพฒันา  หมู่ที่ 16  
จากบา้นนายณรงค์  - บา้นนาย สา
หตั กัวะขุนทด

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

วางทอ่ระบายน้้า พร้อมบอ่
พกั  ระยะทาง  ยาว  180 
เมตร

124,900 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

11 วางทอ่ระบายน้้า พร้อมบอ่พกั 
บา้นหนองแวงพฒันา  หมู่ที่ 16 
ติดบา้นนายบวัไล  กองขุนทด

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

วางทอ่ระบายน้้า พร้อมบอ่
พกั  ระยะทาง  ยาว  250  
เมตร

250,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

12 วางทอ่ระบายน้้า พร้อมบอ่พกั 
บา้นหนองแวงพฒันา  หมู่ที่ 16 
ติดบา้นนายบวัไล  กองขุนทด

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

วางทอ่ระบายน้้า พร้อมบอ่
พกั  ระยะทาง  ยาว  250  
เมตร

250,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

13 วางทอ่ระบายน้้า บา้นหนองแวง
พฒันา  หมู่ที่ 16จาก บา้นนาย
ประมาณ  ถึง  บา้นนางประกวด

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

วางทอ่ระบายน้้า ระยะทาง 
 ยาว  200  เมตร

200,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

110



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
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               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

14 วางทอ่ระบายน้้า บา้นหนองแวง
พฒันา  หมู่ที่ 16  จาก บา้นนายวุน้
  ถึง  บา้นนายคร้ึม

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

วางทอ่ระบายน้้า ระยะทาง 
 ยาว  400  เมตร

400,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

15 วางทอ่ระบายน้้า บา้นหนองแวง
พฒันา  หมู่ที่ 16 จาก บา้นนาย
สายัณต์  ถึง  บา้นนางแก่นคูณ

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

วางทอ่ระบายน้้าระยะทาง  
ยาว  245  เมตร

245,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

16 วางทอ่ระบายน้้าบา้นหนองแวง
พฒันา  หมู่ที่ 16 จาก บา้นนาย
เนื่อง  ถึง  บอ่สาธารณะ

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

วางทอ่ระบายน้้า ระยะทาง 
 ยาว  200  เมตร

200,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

17 วางทอ่ระบายน้้าบา้นหนองแวง
พฒันา  หมู่ที่ 16  จาก บา้นนาง
ช่วย  อามาตย์ ถึงบา้นนายสนั่น  
เมียกขุนทด

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า กวา้ง 
0.80 เมตร ยาว  230  เมตร
 ลึก 0.50 เมตร

80,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

18 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้าบา้นหนอง
แวงพฒันา  หมู่ที่ 16  จากบา้น
นายสังคม  ผิวผ่อง ถึง นายสายัณ 
 คูณขุนทด

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า 
ขนาดØ 0.30 เมตร 
ระยะทางรวม 245  เมตร

230,000 150,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง
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               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

19 ก่อสร้างรางระบายน้้า บา้นวงั
สมบรูณ์ หมู่ที่ 18 จากหน้าโรงเรียน
  – วดัโนนเต็ง

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้้า กวา้ง
 0.80 เมตร ยาว  230  
เมตร ลึก 0.50 เมตร

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

20 วางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกั 
บา้นเทพประทานพร  หมู่ที่ 19   

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

วางทอ่ระบายน้้า ขนาด Ø 
0.30 เมตร  จ้านวน 280 
ทอ่น พร้อมยาแนวทอ่และ
บอ่พกั จ้านวน 56 บอ่

569,000 569,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

21 วางทอ่ระบายน้้า
บา้นเทพทกัษณิ  หมู่ที่ 20   

เพื่อระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

วางทอ่ระบายน้้า ขนาด Ø 
0.30 เมตร

ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ระบายน้้าเสีย
จากบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

ช่วงที่ 1 จากโรงสี – บอ่น้้า
วดั (2 ข้าง) ระยะทาง  ยาว 
 500  เมตร

500,000

ช่วงที่ 2 จากบา้นนายเหี่ยว–
 บา้นนายอ่อน  (ข้างเดียว) 
ระยะทาง  ยาว 120  เมตร

60,000

ช่วงที่ 3 จากบา้นนายแก่น –
 บา้นนางประคอง  (ข้าง
เดียว) ระยะทาง  ยาว 120  
เมตร

60,000
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               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหนองแวง  หมู่ที่ 1 จากหน้า
บา้นผู้ใหญ่อ้านาจ  ถึงบา้นนาย
ประมวล กวงขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  250  เมตร หนา 0.15 
เมตร

624,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหนองแวง  หมู่ที่ 1 ซอย บา้น
ผอ.วรีะพล จากบา้นนายอินกอง ถึง
 บา้นนายสนธยา

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง  5.00  เมตร 
ยาว  90  เมตร หนา 0.15 
เมตร

168,000 168,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนน คสล. น้้าไหลผ่าน 
อ่างตาโนน บา้นหนองแวง  หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง  
6.00  เมตร ยาว  50  เมตร
 พร้อมเรียงหนิใหญ่ เสริมดิน
 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.50 เมตร

250,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

25 เสริมทอ่คลองไส้ไก่ บา้นหนองแวง 
 หมู่ที่ 1

เพื่อระบายน้้าให้
ไหลผ่านได้สะดวก
 ประชาชนสัญจร
ไปมาด้วยความ
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

เสริมทอ่คลองไส้ไก่ ขนาด Ø
 0.60 เมตร จ้านวน 4 จุดๆ
ละ 2 ทอ่น

10,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ระบายน้้าให้
ไหลผ่านได้
สะดวก 
ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 เส้นหน้าวดัหนองแวง   
จากส่ีแยกบา้นนางประกวด พนั
ชนะ  -บา้นนางอมร ชินขุนทด 
บา้นหนองแวง  ต.หนองแวง อ.
เทพารักษ์

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กวา้ง 6.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 187เมตร

  678,700.00 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสัญจร
ไปมาด้วยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหนองแวง  หมู่ที่ 1  ซอยข้าง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,450,000 1,100,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

28 ก่อสร้างถนนดินบา้นหนองแวง  
หมู่ที่ 1 จากบา้นนายสง่า ถึงไร่นา
นายตุ้ม

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดิน กวา้ง  4.0 
 เมตร ยาว  400 เมตรกวา้ง
  5.00  เมตร ยาว  500  
เมตร หนา 0.15 เมตร

40,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหนองแวง  หมู่ที่ 1 ซอยบา้นครู
เกษม ถึง บา้นครูทองแดง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกวา้ง  5.00  เมตร 
ยาว  20  เมตร หนา 0.15 
เมตร

60,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

30 ก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อ
การเกษตร บา้นหนองแวง  หมู่ที่ 1
 จาก บา้นนายจ้าเนียน ถึงนานาง
วารีเทพ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินกวา้ง  4.00 
 เมตร ยาว  270  เมตร

30,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหนองแวง  หมู่ที่ 1จากบา้นนาง
เหมียว ถึง บา้นนายดอน

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกวา้ง  3.00  เมตร 
ยาว  20  เมตร หนา 0.15 
เมตร

35,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

32 วางทอ่ คสล.คลองไส้ไก่ พร้อมถม
ดิน บา้นหนองแวง  หมู่ที่ 1  จาก
บา้นพรรณวดี ถึง บา้นนายวุน้

เพื่อใหท้างน้้าไหล
ผ่าน  ประชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

วางทอ่ คสล.ขนาด Ø 1.00 
เมตร ระยะทาง ยาว 200 
เมตร ใส่บอ่พกั จ้านวน 3 จุด

450,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

33 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บา้น
หนองแวง  หมู่ที่ 1 จากบา้นนาย
น้อย ถึง นานายบญุมี

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินกวา้ง  3.00 
 เมตร ยาว  150  เมตร 
หนา 0.60 เมตร

20,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหนองแวง  หมู่ที่ 1 จากบา้น
นายสวาท ถึง บา้นนายสุพร

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง  5.00  เมตร 
ยาว  210  เมตร หนา 0.15 
เมตร

600,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

35 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ เกรดอัด
บดแน่น บา้นหนองแวง หมู่ที่ 1 
จากไร่นายเอียด  ถึง ไร่นายสมหมาย

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
กวา้ง 4 เมตร ยาว 750 
เมตร วางทอ่ 2 จุด  จุดที่ 1
 วางทอ่ขนาด Ø  0.40 
เมตร จ้านวน 5 ทอ่น  จุดที่
 2  วางทอ่ขนาด Ø 0.60 
เมตร  จ้านวน 5 ทอ่น

191,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ชะลอ
ความเร็ว
รถยนต์ 
ปอ้งกันการ
อุบติัเหตุ

กองช่าง

36 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหนองแวง หมู่ที่ 1 (วงัย่างหม)ู

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวก

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นหนองแวง หมู่ที่ 1
 (วงัย่างหม)ู

123,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

116
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

37 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายหลัง
โรงเรียนบา้นหนองแวง - 
ถนนลาดยาง (สายด่านขุนทด - 
หนองแวง )

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ยาว
  995   เมตร หนา 0.15 
เมตรวางทอ่ ค.ส.ล. Ø 0.60 
เมตร 2 จุด ๆ ละ 9 ทอ่น 
รวม 18  ทอ่น

510,000 290,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหงิหอ้ย  หมู่ที่ 2 จาก ถนน
คอนกรีตเดิม  ถึง บอ่ปลานาง
สมปอง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 3.50 เมตร ยาว
  183  เมตร หนา 0.15 
เมตร

214,800 350,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหงิหอ้ย  หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงที่ 1  จากถนน
คอนกรีตเดิม  ถึง บา้นนาง
บหุงา  กวา้ง 3.50 เมตร 
ยาว  40  เมตร หนา 0.15 
เมตรช่วงที่ 2  จากถนน
คอนกรีตเดิมถึงบา้นนางอารี
รัตน์ กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
 30  เมตร หนา 0.15 เมตร

150,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

40 ก่อสร้างถนนหนิคลุก จากถนน 
คสล. ถึง ฝายน้้าล้น บา้นหงิหอ้ย 
หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.10 เมตร

50,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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               เปา้หมาย       
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นโนนแหน  หมู่ที่ 3สายบา้นนาง
อมรรัตน์  ถึง ศาลตาปู่

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร

690,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นโนนแหน หมู่ที่ 3  สายบา้น  
นางอรุน  ถึง บา้นนายแฉล้ม

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวก ลด
อุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร

460,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

43 ก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นโนนแหน 
 หมู่ที่ 3จากไร่นางจวน ถึง นานาย
สมาน

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก กวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว 1,000 
เมตร

240,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นโนนแหน  หมู่ที่ 3 สายบา้น
นางสมทรง  ถึง บา้นนายหล่อ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 25 เมตร

73,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

45 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ เสริมหนิ
คลุก  บา้นโนนแหน  หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดิน  ช่วงที่ 1  
จากไร่นายสมนึก ถึง ไร่นาย
จอย  กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว
 400 เมตร หนา 0.50 เมตร

116,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

ช่วงที่ 2  จากไร่นายฉลอง 
ถึง ไร่นายเจริญ  กวา้ง 5.00
 เมตร  ยาว 400 เมตร หนา
 0.50 เมตร

116,000     ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

ก่อสร้างถนนหนิคลุกจากไร่
นายสมนึก ถึง ไร่นายน้อย  
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 
1,500 เมตร

435,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บดอัด
แน่น   บา้นโนนแหน  หมู่ที่ 3จาก
ไร่นายจตุพล คูณขุนทด ถึงนา
นายชยุต

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดิน บดอัดแน่น
 กวา้ง 5.0 เมตร ยาว 1,000
  เมตร

125,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นโนนแหน  หมู่ที่ 3  สายบา้น
นางส้ารวย  ถึง บา้นนางสง่า

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร

4,350,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

48 ก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหนิ
คลุก  บา้นโนนแหน  หมู่ที่ 3จาก
บา้นนายประยงค์ ถึง นานายเฉลิม

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 
1,500 เมตร  หนา  1.00 
เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวก

กองช่าง

ก่อสร้างถนนหนิคลุก      
กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 
1,500 เมตร  หนา  0.10 
เมตร   วางบล็อกคอน
เวอร์ท  1 จุด   7 ทอ่น

1,338,800   

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นโนนแหน  หมู่ที่ 3  จากบา้น
นางอรุณ  กวกขุนทด ถึง บา้นนาง
อบเชย  เกณฑ์ขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 3.00 เมตร ยาว
 100 เมตร

175,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

50 ก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นโนนแหน 
หมู่ที่ 3 ถึง บา้นเทพทกัษณิ (สาย
ล่าง)

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก  กวา้ง
 5.00 เมตร  ยาว 4,500 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

    1,050,000    1,050,000     1,050,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นโนนแหน  หมู่ที่ 3  จากบา้น
นายอธวิฒัน์-บา้นนางทองหล่อ 
มอมขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงที่ 1. จากบา้น
นายอธวิฒัน์ - นางนพ กล
ขุนทด  กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 80  เมตร  หนา 0.15 
เมตร

 -  - 252,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

ช่วงที่ 2. จากบา้นนางนบ 
กลขุนทด - บา้นนางทอง
หล่อ  มอมขุนทด  กวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว 100 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร

252,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นโนนแหน  หมู่ที่ 3  จากบา้น
นายจอย คูณขุนทด - บา้นนาย
พยงค์ โชมขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กวา้ง 6.00 เมตร    
ยาว 400  เมตร  หนา 0.15 
เมตร

 -  - 1,500,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

53 วางทอ่ ค.ส.ล. บา้นโนนแหน หมู่ที่ 3 เพื่อปอ้งกันและ
ระบายน้้าทว่มขัง

ขุดวางทอ่ ค.ส.ล. Ø 0.80 
เมตร 1 จุด จ้านวน 11 ทอ่น
 และ ค.ส.ล. Ø  0.80 เมตร
 1 จุด จ้านวน 8 ทอ่น

32,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ระบายน้้าทว่ม
ขัง

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

54 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บา้นโคก
กระบอืหมู่ที่ 4  ฝายผู้ใหญ่เม้า พนั
ชนะ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวก

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ
กวา้ง 7 .00 เมตร  ยาว 25  
เมตร ดินถมสูงเฉล่ีย 1.90 ม.

69,700 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

55 ก่อสร้างถนนลาดยางบา้นโคก
กระบอื  หมู่ที่ 4จากประปา ถึง 
สามแยกโรงเรียน

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวก

ก่อสร้างถนนลาดยางกวา้ง 
6.00 เมตร  ยาว 870 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

2,500,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นโคกกระบอื

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ช่วงที่ 1  กวา้ง 3.00 เมตร  
 ยาว  18 .00  เมตร  หนา 
0.15 เมตร
ช่วงที่ 2  กวา้ง 5.00 เมตร  
 ยาว  19.50  เมตร  หนา 
0.15 เมตร

121,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

57 ก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นโคก
กระบอื  หมู่ที่ 4จากไร่นายประยูร 
ถึง ไร่นายแหวง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก กวา้ง 
6.00 เมตร  ยาว 1,500 
เมตร

540,000 540,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

58 ก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นโคก
กระบอื  หมู่ที่ 4จากลาดยางชุมชน
 ถึง นาการเกษตรนางแตงอ่อน

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก กวา้ง 
6.00 เมตร  ยาว 600 เมตร 
  หนา 0.15 เมตร

527,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นโคกกระบอื  หมู่ที่ 4จากสนาม
ฟตุบอลบา้นโคกกระบอื ถึง บา้น
นางปุ้ย

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว
  200 เมตร    หนา 0.15 
เมตร

460,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นโคกกระบอื  หมู่ที่ 4จากบา้น
นายสรรเสริญ ถึงบา้นนายสุเชตร์

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว
  150 เมตร    หนา 0.15 
เมตร

365,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นโคกกระบอื  หมู่ที่ 4ต่อเนื่อง
จากสนามฟตุบอล จากบา้นนายมืด
 ถึงบา้นนายธรีพงศ์

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว
  200 เมตร    หนา 0.15 
เมตร

623,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นโคกกระบอื  หมู่ที่ 4  จากบา้น
นายยุทธ ไปถึงนานายบวัชุม

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว
  400 เมตร    หนา 0.15 
เมตร

975,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นโนนทอง หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงที่ 1 จาก บา้น
นางทวย – บา้นนางสมบติั  
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว  350 
เมตร หนา 0.15 เมตร

1,000,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

ช่วงที่ 2 จาก บา้นนางสมบติั
 –ถนนลาดยาง  กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว  250 เมตร หนา 
0.15 เมตร

750,000 750,000 750,000

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นโนนทอง หมู่ที่ 5จาก บา้นนาย
ชูชีพ –บา้นนายประมวล

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 70 เมตร หนา 0.15 เมตร

160,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นโนนทอง หมู่ที่ 5จาก บา้นนาง
นันทวิา –บา้นนายทองสุข

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 53 เมตร หนา 0.15 เมตร

130,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

66 ก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อ
การเกษตร บา้นโนนทอง หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ
เพื่อ1. สาย  ถ้้าหมาใน   
กวา้ง 4.00  เมตร ยาว  
1,500  เมตร หนา 0.50  
เมตร  วางทอ่ขนาด Ø 0.40
 เมตร จ้านวน 4 จุดๆละ 5 
 ทอ่น

463,000  ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

67 ก่อสร้างถนนดินยกระดับบา้นโนน
ทอง หมู่ที่ 5  จากถนนลาดยางเส้น
ไป อบต. ถึงไร่นางพรสวรรค์ พนั
ชนะ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ถนนดินยกระดับ  กวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว  800 เมตร
  หนาเฉล่ีย  0.50 เมตร

210,000 70,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

68 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตบา้นโนนทอง
 หมู่ที่ 5  จากบา้นนายขันทอง - 
บา้นนายเสกสรรค์

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ระยะทาง 300เมตร 120,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

69 ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล. บา้น
โนนทอง หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ขนาด    5 X1.5X1.5 เมตร 184,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

70 ก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นโนนทอง 
หมู่ที่ 5 จาไร่ นางถั่วา้ง - ไร่นายทน
 ไตรสูงเนิน

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก กวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว 1,000 
เมตร   หนา 0.15 เมตร

584,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

71 ก่อสร้างถนนดินเสริมหนิคลุก สาย
บา้นโนนทองหมู่ที่ 5  - โนนเต็งหมู่
ที่ 6 (ช่วงบา้นโนนทอง - สามแยก
ต้นซาด )

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

1. ถมดินกวา้ง 8.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนาเฉล่ีย 
1.00 เมตร พร้อมลงลูกรัง 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร วาง
ทอ่ค.ส. ล. Ø 0.60 เมตร  1
จุด 10 ทอ่น และวางทอ่
เพิ่มของเดิม Ø 1.00 เมตร  
รวม 8 ทอ่น เกรดปรับแต่ง
บดทบัแน่น 2. ลงหนิคลุก
กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 
2,270 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15
 เมตร เกรดปรับแต่งบดทบั
แน่น

1,329,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นโนนเต็ง หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงที่ 1  จาก บา้น
นางสุชาดา  เชื่อมขุนทด  ถึง
 ถนนลาดยาง  กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว  310  เมตร หนา
 0.15 เมตร วางทอ่ ขนาด 
Ø 0.20 เมตร  1 จุด 6 ทอ่น

900,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ช่วงที่ 2  จาก บา้นนาย
ประเสริฐ  ชุดขุนทด  ถึง 
บา้นนายพากร  บญุมา  
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว  110 
 เมตร หนา 0.15 เมตร วาง
ทอ่ ขนาด Ø 0.20 เมตร  1
 จุด 6 ทอ่น

250,000

ช่วงที่ 3  จาก บา้นนางสด  
เดินขุนทด  ถึง บา้นนาง
สมบรูณ์  ศรีขาวกระโทก  
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว  100 
 เมตร หนา 0.15 เมตร วาง
ทอ่ ขนาด Ø 0.20 เมตร  2
 จุด 12 ทอ่น

230,000

ช่วงที่ 4  จาก บา้นนายกล้ิง 
 จิตตจันทกึ  ถึง บา้นนาย
สมบติั  ศรีสุข  กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว  190  เมตร หนา
 0.15 เมตร วางทอ่ ขนาด 
Ø 0.20 เมตร  1 จุด 6 ทอ่น

550,000

ช่วงที่ 5  จาก บา้นนายพา
กร  ถึง บา้นนายไสว  เลิศ
ขุนทด  กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว  300  เมตร

870,000
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ช่วงที่ 6  จาก ถนนลาดยาง 
 ถึง บา้นนายสวสัด์ิ  นวม
ขุนทด  กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว  30  เมตร หนา 0.15 
เมตร วางทอ่ ขนาด Ø 0.30
 เมตร  1 จุด 5 ทอ่น

70,000

73 ก่อสร้างถนนหนิคลุก  บา้นโนนเต็ง
 หมู่ที่ 6  จาก สามแยกเมรุ – สาม
แยกถนนสายหลัก

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก กวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 900 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.20 เมตร วาง
ทอ่ ขนาด Ø 0.40 เมตร  1
 จุด 8 ทอ่น  ขนาด Ø 0.20 
เมตร  1 จุด 8 ทอ่น

550,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

74 ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร 
บา้นโนนเต็ง หมู่ที่ 6จากไร่นางโสภา
 ถึงไร่นายอุดม

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินเพื่อ
การเกษตร กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 1.00
 เมตรวางทอ่ ขนาด Ø 0.80
 เมตร 1 จุด จ้านวน 6 ทอ่น
 ขนาด Ø 0.40 เมตร 1จุด 
จ้านวน 6 ทอ่น

250,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

75 ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิท  สายบา้น
โนนเต็ง – สะพานเลียบ  บา้นโนน
เต็ง หมู่ที่ 6

เพื่อใหท้างน้้าไหล
ผ่าน  ประชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิท 
ช่วง ไร่นายมานิต  เอี่ยมสูง
เนิน กวา้ง 2 เมตร ยาว 5 
เมตร สูง 2.00 เมตร

100,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

76 ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร 
บา้นโนนเต็ง หมู่ที่ 6จากไร่นางล้าไย
  ศรีสุข  ถึง ไร่นายประสิทธิ ์ กุด
หนินอก

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินเพื่อ
การเกษตร กวา้ง 5.00  
เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา
 1.00 เมตร วางทอ่ ขนาด 
Ø 1.00 เมตร 1 จุด 2 
แถวๆละ 7  ทอ่น

300,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

77 ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร 
บา้นโนนเต็ง หมู่ที่ 6 จากแยกถนน
สายหลัก  ถึง ไร่นายเงิน

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินเพื่อ
การเกษตร กวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 1,200 เมตร หนา 
1.00 เมตร วางทอ่ขนาด Ø 
0.60 เมตร จ้านวน 5 ทอ่น

250,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

78 ก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นโนนเต็ง 
หมู่ที่ 6  จาก บา้นนายกล้ิง – บา้น
นายไสว  เลิศขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.20 เมตร วาง
ทอ่ ขนาด Ø 0.20 เมตร 
จ้านวน 2 จุด รวม 12 ทอ่น

250,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

79 ก่อสร้างถนนหนิคลุก  บา้นโนนเต็ง
 หมู่ที่ 6  จาก บา้นนายกล้ิง  – 
สามแยกถนนลาดยาง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.20 เมตร วาง
ทอ่ ขนาด Ø 0.20 เมตร 
จ้านวน 2 จุด รวม 13 ทอ่น

300,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

80 ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร 
บา้นโนนเต็ง หมู่ที่ 6 จากไร่นาย
ทองคูณ  ถึง ไร่นายสมศักด์ิ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา
 1.00 เมตร วางทอ่ขนาด Ø
 0.60 เมตร จ้านวน 3 จุดๆ
ละ 6 ทอ่น  ขนาด Ø 0.80 
เมตร จ้านวน 2 จุดๆละ 6 
ทอ่น

500,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

81 ซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บา้น  บา้น
โนนเต็ง หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ซ่อมแซมยกระดับถนนลูกรัง
ช่วงที่ 1  จาก บา้นนาย
ประเสริฐ  ชุดขุนทด  ถึง บา้น
นายเกษม  เกณฑ์ขุนทด กว้าง
 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
 หนาเฉล่ีย  0.50 เมตร   ช่วงที่
 2  จาก บา้นนายกล้ิง  จิตต
จันทกึ  ถึง บา้นนายปั้น  ขัน
สันเทยีะ กว้าง 5.00 เมตร ยาว
 1,000 เมตร  หนาเฉล่ีย  0.50
 เมตร วางทอ่ ขนาด Ø 0.40 
เมตร  1 จุด 9 ทอ่น  ย้ายทอ่
เดิม 3 จุด  ช่วงที่ 3  จาก เมรุ 
วัดโนนเต็ง  ถึง ถนนลาดยาง 
บา้นนายสมหมาย  หอขุนทด 
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว  880 
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.40 เมตร 
วางทอ่ ขนาด Ø 0.20 เมตร  1
 จุด 7 ทอ่น  วางทอ่ ขนาด Ø 
0.40 เมตร  1 จุด 8 ทอ่น  
ย้ายทอ่เดิม 1 จุด                
                                      
   

500,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นโนนเต็ง หมู่ที่ 6 จากเมรุวดัถึง
ลาดยางทศิตะวนัตกบา้น

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กวา้ง 6 เมตร ยาว  900 
เมตร หนา 0.15 เมตร  วาง
ทอ่ขนาด Ø 0.60 เมตร     
 2 จุด ๆ ละ  7  ทอ่น รวม 
14 ทอ่น ทอ่ขนาด Ø 1.00 
เมตร    1 จุด 8 ทอ่น

 -  - 594,000  - ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

83 ก่อสร้างถนนดินยกระดับแยกศูนย์
พฒันาเด็กเล็กถึงบอ่ขยะ บา้นโนน
เต็ง  หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ถนนดินยกระดับ  กวา้ง 
5.00 เมตร  ยาว  200 เมตร
  หนา 0.50 เมตร วางทอ่
ขนาด Ø 0.40 เมตร      2 
จุด ๆ ละ  7  ทอ่น รวม 14
 ทอ่น

145,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

84 ก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อ
การเกษตร บา้นโนนเต็ง หมู่ที่ 6 
จากไร่นายสมหมาย หอขุนทด ถึง
ไร่นายประนอม ศรีสุข

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ
ช่วงที่ 1   จากไร่นาย
สมหมาย ถึงไร่นางบานเช้า 
เลิศขุนทด   กวา้ง 5.00 
เมตร  ยาว  200 เมตร  
หนา 0.50 เมตร   Ø 0.40 
เมตร 1จุด 7 ทอ่น            
          ช่วงที่ 2 จากไร่นาง
บานเช้า เลิศขุนทด ถึงไร่
นายอนุวฒัน์ โพธิศ์รี กวา้ง 
6.00 เมตร  ยาว  300 เมตร
  ยกระดับสูง   2  เมตร 
วางทอ่ขนาด Ø 1.00 เมตร 
3 จุด ๆ 8 ทอ่น   รวม 24 
ทอ่น  หา่งกัน 1 เมตร        
 ช่วงที่ 3  จากไร่นายอนุวฒั 
โพธิศ์รี - ไร่นายประนอม 
ศรีสุข กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  470 เมตร  ยกระดับ
สูง 1 เมตร วางทอ่ขนาด Ø 
0.60 เมตร 1 จุด  7 ทอ่น

700,000 700,000 500,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นโนนเต็ง   หมู่ที่ 6  จากบา้น
นายทองสุข สิทธิข์ุนทด ถึงบา้น
นายวเิชียร พนูขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กวา้ง 5 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ช่วง
บา้นนายประเสริฐ บญุมา 
ถึงบา้นนายวเิชียร  
ระยะทาง 100 เมตร 
ยกระดับดินสูง 0.50 เมตร 
วางทอ่ขนาด Ø 0.60 เมตร 
1 จุด  7 ทอ่น

815,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

86 ก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อ
การเกษตร บา้นโนนเต็ง  หมูที่ 6  
จากไร่นายบญุเลิศ ศรีสุข เชื่อมต่อ
บา้นสะพานเลียบ ม.6 ต.บงึปรือ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ยกระดับดิน กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.50
 เมตร วางทอ่ขนาด Ø 0.60
 เมตร 1 จุด  8 ทอ่น

587,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นโนนเต็ง   หมู่ที่ 6  จากบา้น
นางวนัดี พดัสูงเนิน ถึงบา้นนาง
บานเช้า เลิศขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว  300
 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

687,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

88 ซ่อมแซมถนนดิน  หมู่ที่ 6 จากเมรุ 
วดับา้นโนนเต็ง - สามแยกลาดยาง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ซ่อมแซมถนนดิน จากวดั
โนนเต็ง - สามแยกลาดยาง 
 ถมดินกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 720 เมตร หนาเฉล่ีย 
1.00 เมตร วางทอ่ ค.ส.ล.  
Ø   0.40 เมตร 1 จุด 16 
ทอ่น    Ø 0.60 เมตร    1 
จุด 10 ทอ่น  Ø  0.80 เมตร
 2 จุด ๆ ละ 8 ทอ่น  พร้อม
ยาแนวทอ่  เกรดปรับแต่ง
บดทบัแน่น

317,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

89 ซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 6   จาก
บา้นนายกล้ิง จิตตจันทกึ  - ไร่นาย
เหลือ เดินขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ซ่อมแซมถนนดิน 1.ถมดิน
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,810 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50
 เมตร วางทอ่ ค.ส.ล.  Ø 
ขนาด 0.60 เมตร 7 จุด ๆ
ละ 8 ทอ่น  รวม 56 ทอ่น  
พร้อมยาแนวทอ่ 2.ถมดิน
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 80 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร 
เกรดปรับแต่งบดทบัแน่น

343,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหว้ยทราย หมู่ที่ 7  จากสาม
แยก ไปบา้นวงัทรายทอง ถึงบา้น
นายชุมพล เหลาหวายนอก

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 6 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.05 เมตร

420,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหว้ยทราย  หมู่ที่   7  ช่วง
ศาลาประชาคม

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
กวา้ง 5.00  เมตร  ยาว  
227 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

710,500 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหว้ยทราย  หมู่ที่   7  ช่วง
บา้นนางน้้าเพชร เหลาหวายนอก

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
กวา้ง 5.00  เมตร  ยาว  
350 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหว้ยทราย หมู่ที่ 7 จากสาม
แยกบา้นนายสุรพล  ตีบกลาง  ถึง
สามแยกบา้นนางประยูร  ตีบกลาง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 140 เมตร   หนา 0.15 
เมตร

450,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และทอ่ลอดเหล่ียม  บา้นสะพาน
หนิ  หมู่ที่   8  จุด  ไร่นายค้าสิงห์

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและทอ่ลอดเหล่ียม 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
กวา้ง 5.00  เมตร  ยาว  30 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
และก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม
ขนาดกวา้ง 1.80 เมตร   
ยาว 6 เมตร จ้านวน 2 ช่อง

380,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

95 ก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นสะพาน
หนิ หมู่ที่ 8 จากประปาหมู่บา้น - 
ไร่นายทองภทัร  แดนสีแก้ว

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก กวา้ง 
4.0 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

150,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นสะพานหนิ หมู่ที่ 8 จากทาง
แยกหน้าวดั (ต่อจากโครงการเดิม ปี
 59) ถึง เขตหมู่บา้นไทยสามัคคี

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 400 เมตร วางทอ่ขนาด Ø
 1.00 เมตร  2 แถว จ้านวน
 1 จุด 12 ทอ่น

280,000 630,000 320,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นสะพานหนิ หมู่ที่ 8 จาก บา้น
นายจันทร์  แก้วหนองสังข์  ถึง 
บา้นนายพทิกัษ ์ พมิพศ์รี

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 75 เมตร   หนา 0.15 
เมตร

169,500 169,500 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

98 โครงการวางทอ่บา้นสะพานหนิ หมู่
ที่ 8 จากสายบา้นนายจันทร์ ถึง ไร่
นายนิยม  เยี่ยมจันทกึ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวก

ด้าเนินการ                    
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน 
และวางทอ่ จุดที่1. วางทอ่
บล็อกคอนเวร์ิส    จุดที่2. 
วางทอ่ คสล. ขนาด Ø  
1.00 เมตร จ้านวน 2 แถวๆ
ละ 8 ทอ่น รวมเปน็  16 
ทอ่น

232,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นสะพานหนิ หมู่ที่ 8 ทางเข้าวดั

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 100 เมตร   หนา 0.15 
เมตร

243,700 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

100 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
บา้นหว้ยทราย  หมู่ที่ 7  ต. หนอง
แวง จรดถนนทางหลวงชนบท สาย
ช่องส้าราญ-วงัผาแดง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวก

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 จาก
สะพานบา้นหว้ยทราย – 
เสาโทรศัพท ์เสริมผิวลาด
ยางแอสฟลัต์ติกคอนกรีต   
 กวา้ง 6.00  เมตร  หนา 5 
เซนติเมตรยาว 1.430 
กิโลเมตร

 2,917,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวก

อบต.
หนอง
แวง/ 
อบจ.

  ช่วงที่ 2 จากบา้นผู้ใหญ่
พลับ ถึงถนนลาดยางทาง
หลวงชนบท สายช่องส้าราญ
 - วงัผาแดง กวา้ง 6 เมตร 
หนา 5 เซนติเมตร   ยาว  
1.170  กิโลเมตร

2,387,000

101 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นสะพานหนิ หมู่ที่ 8 จาก
กองทนุหมู่บา้น ถึงประปาโรงเรียน

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว  70 
เมตร 

50,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหนองบวัหลวง  หมู่ที่ 9  ซอย
บา้นนายชัยวฒัน์

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว  50 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

159,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหนองบวัหลวง   หมูที่ 9 ซอย
บา้นนางส้ารวย แก้ววงศ์ตระกูล

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  35  เมตร  หนา 0.15 
เมตร

112,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

104 ก่อสร้างถนนดินยกระดับบา้น
หนองบวัหลวง หมูที่ 9 จาก
ถนนลาดยางถึงหวัไร่นางมะลิ  เล็ม
สูงเนิน

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว  
1,000 เมตร  หนา  0.40 
เมตร

232,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

105 ก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นหนองบวั
หลวง หมู่ที่ 9จากบา้นนายวจิิตรถึง
ฝาย

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก กวา้ง 
 5.00  เมตร  ยาว  800 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ก่อสร้างบล็อคคอนเวร์ิท 
ขนาดกวา้ง 1 เมตร สูง 1 
เมตร  ยาว 6 เมตร จ้านวน 
2 ช่อง

520,000 170,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

106 ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร 
บา้นหนองบวัหลวง หมู่ที่ 9 จาก
สามแยกบา้นนายมนัส  สอนกลาง 
 ถึง  ไร่นายเปร้ือง  เฉื่อยกลาง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินเพื่อ
การเกษตร กวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว 700 เมตร หนา 0.40 
เมตร วางทอ่ขนาด Ø 0.60 
เมตร จ้านวน 1 จุด 7 ทอ่น

90,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

107 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  บา้น
หนองบวัหลวง หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.40 
เมตร วางทอ่ขนาด Ø 0.60 
เมตร 2 จุดๆละ 7 ทอ่น

150,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

108 ก่อสร้างถนนหนิคลุก  บา้นหนอง
บวัหลวง หมู่ที่ 9จากบา้นนางจันลา 
 ดุมกลาง ถึง ไร่นายสนิท มุ่งเกิ่ยว 
กลาง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก  กวา้ง
 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

240,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

109 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  บา้น
หนองบวัหลวง หมู่ที่ 9 (สายฝาย)  
จากไร่นางวารี แซ่ลิม ถึงเขตต้าบล
บงึปรือ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
จากไร่นางวารี - เขตต้าบล
บงึปรือ กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว   300  เมตร หนา 0.40
 เมตร วางทอ่ Ø 0.60 เมตร
  จ้านวน 7 ทอ่น  ทอ่ Ø 
0.80 เมตร 7 ทอ่น

111,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

110 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  บา้น
หนองบวัหลวง หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
ช่วงที่ 1  จากบา้นนายสุนัน
 พบืขุนทด ถึง ไร่นายจรูญ  
สนงูเหลือมกวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว  800  เมตร หนา 0.40
 เมตร

250,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

144



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ช่วงที่ 2  จากแยกไร่นางจัน
ลา ถึง ไร่นายส้าเภา  กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว  500  เมตร
 หนา 0.40 เมตร

ช่วงที่ 3  จากสามแยกหนอง
โก ถึง ไร่นายสมคิด  กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว  700  เมตร
 หนา 0.40 เมตร  วางทอ่
ขนาด Ø 0.60 เมตร 2 จุดๆ
ละ 7 ทอ่น

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10จาก 
บา้นนายทอง  เด่งสูงเนิน ถึง ทาง
แยกวดั

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมถมดินไหล่ทาง 
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 700  
เมตร  หนา 0.15 เมตร

328,000 560,000 940,000 750,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

145



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมถมดินไหล่ทางบา้นใหม่เจริญ
ธรรม หมู่ที่ 10 จาก บา้นนายจ้ารัส
 ถึง ไร่นายอ้านาจ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
200  เมตร  หนา 0.15 เมตร

320,000 320,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10จาก 
บา้นนายบญุเลิศ ถึง แยกบา้นนาง
เฉวก

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมถมดินไหล่ทาง 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 200  
เมตร  หนา 0.15 เมตร

580,000 580,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

114 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  บา้นใหม่
เจริญธรรม หมู่ที่ 10จากหน้าบา้น
นายประกอบ  ธญัญะเจริญ ถึง 
ลานหนิไร่นายสุนทร

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา  0.30 เมตร

40,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

146



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

115 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  บา้นใหม่
เจริญธรรม หมู่ที่ 10 จากทางแยก
ตาชั่ง ถึง แยกไปบา้นโนนทอง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร  หนา  0.30 
เมตร

260,000 260,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10จาก
บา้นนางอั่วถึง บา้นนายโต  ท้ากิน

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมถมดินไหล่ทาง 
กวา้ง 5ม.ยาว 200  ม.หนา 
0.15 ม.

580,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

117 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  บา้นใหม่
เจริญธรรม หมู่ที่ 10 จากบา้นนาง
เงิน ถึง วดัใหม่เจริญธรรม

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 200 
เมตร  หนา  0.30 เมตร

35,000 35,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10จาก 
บา้นนางน้อย  บตุรดี  ถึง ไร่นางข้า

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมถมดินไหล่ทาง 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 200  
เมตร  หนา 0.15 เมตร

580,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

147



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10จาก 
บา้นนางประกอบ  ถึง แยกบา้น
นางสะอิ้ง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมถมดินไหล่ทาง 
กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 200  
เมตร  หนา 0.15 เมตร

800,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

120 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10จาก 
บา้นนายเชิด  ถึง แยกบา้นนาง
สุภาพ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมถมดินไหล่ทาง 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 200  
เมตร  หนา 0.15 เมตร

580,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

121 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  บา้นใหม่
เจริญธรรม หมู่ที่ 10
จาก แยกไร่นายประสิทธิ ์ ธง
สันเทยีะ ถึง ไร่นางสมคิด  สายขุน
ทด  

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา  1.50 
เมตร 

300,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

148



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

122 ซ่อมแซมถนนดินบา้นใหม่เจริญ
ธรรม หมู่ที่  10  จากอ่างเก็บน้้า
บา้นใหม่เจริญธรรม ถึงไร่นายกระ
แส  แกสันเทยีะ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ซ่อมแซมถนนดินจาก อ่าง
เก็บน้้า - ไร่นายกระแส 1. 
ถมดิน   กวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50
 เมตร 2. ถมดินกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร เกรด
ปรับแต่งบดทบัแน่น

429,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

123 ซ่อมแซมถนนดินบา้นใหม่เจริญ
ธรรม หมู่ที่  10 จากทางแยกเข้า
อ่างเก็บน้้าบา้นใหม่เจริญธรรม ถึง
ไร่นายมานะ ก้ามสันเทยีะ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

เกรดปรับแต่งถนนดิน กวา้ง 
  กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,100 
เมตร 2. เกรดปรับแต่งถนน
ดิน กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
700 เมตร

740,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

124 ก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นใหม่
เจริญธรรม หมู่ที่ 10 จากทางแยก
ตาชั่ง ถึง แยกไปบา้นโนนทอง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร  หนา  0.30 
เมตร วางทอ่ขนาด Ø 0.60 
เมตร 3 จุด ๆละ 6 ทอ่น

632,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

149



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหนองหวา้ หมู่ที่ 11  จากสาม
แยกคอนกรีต ถึง บา้นนายชัย 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก     กวา้ง 5.00 เมตร 
 ยาว  300 เมตร  หนา 0.15
 เมตร วางทอ่ขนาด Ø 0.40
 เมตร 2 จุดๆละ 6 ทอ่น

275,000 310,200 390,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

126 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ(สาย 
ตะวนัออกบา้น)  บา้นหนองหวา้ 
หมู่ที่ 11
จาก ถนนการเกษตร ถึง ทางโค้ง
ถนนรอบบา้น 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา  0.80 เมตร วาง
ทอ่ขนาด Ø 0.40 เมตร 1 
จุด 4 ทอ่น

86,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเข้าหมู่บา้นหนองหวา้  หมู่ที่ 
11จากนา ผช.ประมวล - บา้นนาย
ค้า มองขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  600  เมตร  หนา 0.15
 เมตร

700,000 600,000 600,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหนองหวา้ หมู่ที่ 11 จากบา้น
นายค้า ถึง ที่นางสมพร

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว  300 เมตร  หนา 0.15 
เมตร วางทอ่ขนาด Ø 0.40 
เมตร 3 จุดๆละ 5 ทอ่น

700,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

129 ทางเข้าวดัหนองหวา้ จากบา้นนาย
ค้า ถึง ศาลาการเปรียญ หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว  100 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

330,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

130 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ(สาย โคก
หนองโพธิ)์บา้นหนองหวา้ หมู่ที่ 11
จาก ถนนถนนลาดยาง สาย หนอง
แวง - โนนทอง ถึง ฝายตากอง 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา  0.40 
เมตรจุดที่ 1. วางทอ่ขนาด 
Ø 1.00 เมตร  1 จุด   จุดที่
 2.วางทอ่ขนาด Ø 40 เมตร
 1 จุด
ดที่ 3 วางทอ่ขนาด Ø 0.30 
เมตร 2 จุด

620,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

131 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยที่ 1 จากบา้น
นายลัง– บา้นนายสมนึก 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 95 
เมตร จุ

165,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

ซอยที่ 2 จากบา้นนายยง –
 บา้นนายชัยวฒัน์ กวา้ง 
3.00 เมตร  ยาว 45 เมตร

80,000

ซอยที่ 3 จากบา้นนายกิตติ
ภมูิ – บา้นนางน้้าทพิย์ กวา้ง
 4.00 เมตร  ยาว 50 เมตร

120,000

ซอยที่ 4 จากบา้นนายดาว
น้อย – บา้นนายใส กวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว 60 เมตร

1,390,000
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

132 ซ่อมแซมถนนลาดยาง บา้นน้อย
หนองแวง หมู่ที่ 12 จากบา้นนาย
ค้ามูล ช่องตะคุ  ถึง  นานายออด 
ทนัขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ซ่อมแซมถนนลาดยาง กวา้ง
 5.00 เมตร  ยาว  20 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร

50,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

133 ก่อสร้างถนนลูกรัง บา้นน้อยหนอง
แวง หมู่ที่ 12 จากทา่หนิงม ถึง วะ
มะกรูด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนลูกรัง กวา้ง 
5.00 เมตร  ยาว  5,000 
เมตร  หนา 0.20 เมตร

1,250,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นน้อยหนองแวง  หมู่ที่ 12
จากบา้นนายใส  กมขุนทด  ถึง  
บา้นนายแหยม   แกดขุนทด  

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  800 เมตร  หนา 0.15 
เมตร วางทอ่ขนาด Ø 0.60 
เมตร 1 จุด 6  ทอ่น

218,000 300,600 470,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

135 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นน้อยหนองแวง  หมู่ที่ 12
จากบา้นนางนวล ถึงนานายออด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  25 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

78,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

136 ก่อสร้างถนนดิน สายอ่างเดียว  
บา้นน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว  
1,500 เมตร  วางทอ่ขนาด 
Ø 1.00 เมตร 1 จุด 6  ทอ่น
  วางทอ่ขนาด Ø 0.60 
เมตร 3 จุดๆละ 6  ทอ่น

200,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

137 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นน้อยหนองแวง  หมู่ที่ 12 จาก
บา้นนายทว ี ทวยขุนทด ถึงสาม
แยก หมู่ที่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว  250
 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

609,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นน้อยหนองแวง  หมู่ที่ 12 จาก
บา้นนานายสนั่น - นานายธรรมรงค์ 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว  50 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

181,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

139 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นวงัทรายทอง หมู่ที่ 13  จาก 
บา้นนายจ้าปา  ทาจิ๋ว  ถึง เขต
บา้นหว้ยทราย  หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว  400
 เมตร  หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 
เมตร

1,000,000 700,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

140 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นวงัทรายทอง หมู่ที่ 13จาก 
บา้นนายหยุย

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว  100 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

348,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

141 ก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นวงัทราย
ทอง หมู่ที่ 13 จาก บา้นนายหยุย 
ถึง บา้นนายมานพ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก กวา้ง 
6.00 เมตร  ยาว  1,700 
เมตร  หนา 0.10 เมตร วาง
ทอ่ขนาด Ø 0.60 เมตร     
 3  จุดๆ ละ  รวม 24 ทอ่น

217,800 402,200 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

142 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บา้นวงั
ทรายทอง หมู่ที่ 13 จากสามแยก
ประปา ถึง เขตต้าบลหว้ยบง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  
600 เมตร

150,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

143 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นวงัทรายทอง  หมู่ที่ 13  จาก
ศาลาประชาคมหมู่บา้นไปทางบา้น
นายหยุย ดีสุด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  150 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

470,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

144 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บา้นวงั
ทรายทอง หมู่ที่ 13 จากสามแยก
ประปา ถึงเขตต้าบลหว้ยบง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ถนนดินยกระดับ กวา้ง  
5.00 เมตร   ยาว  600  
เมตร  หนา 0.50 เมตร  
วางทอ่ขนาด Ø 0.80 เมตร 
1 จุด 7  ทอ่น

188,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

145 ก่อสร้างบล็อคคอนเวร์ิท บา้นวงั
ทรายทอง หมู่ที่ 13 บริเวณคลอง
ข้างบา้น น.ส. ศิริพร ดีสุด

เพื่อระบายน้้าให้
ไหลผ่าน 
ประชาชนสัญจร
ไปมาด้วยความ
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

1. ก่อสร้างบล็อคคอนเวร์ิท 
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว  
4.00 เมตร

320,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

146 ก่อสร้างบล็อคคอนเวร์ิท บา้นวงั
ทรายทอง หมู่ที่ 13 ตรงคลองข้าง
ลานตากพชืผลทางการเกษตรของ
หมู่บา้นบริเวณคลองข้างบา้น

เพื่อระบายน้้าให้
ไหลผ่าน 
ประชาชนสัญจร
ไปมาด้วยความ
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

  1. ก่อสร้างบล็อคคอนเวร์ิท
 กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว  
4.00 เมตร        2. วางทอ่
ขนาด Ø 0.80 เมตร 1 จุด 5
  ทอ่น

390,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

156



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

147 ก่อสร้างสะพานแขวนเหล็ก  บา้น
ไทยสามัคคี หมู่ที่ 14

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างสะพานแขวนเหล็ก 
 กวา้ง  1.20  เมตร   ยาว  
30  เมตร

90,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

148 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นไทยสามัคคี หมู่ที่ 14  จาก
บา้นนายสงค์  ทองมาก  ถึง ศาล
เจ้าพอ่

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  100 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

266,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

149 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นไทยสามัคคี หมู่ที่ 14  จาก
อนามัย ถึง ฝายน้อย

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว  600 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

480,000 640,000 800,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

150 ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร 
บา้นไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 จากไร่
นางสมกุล ทองมาก ถึง ไร่นางวนันา
  สระแก้ว

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินเพื่อ
การเกษตร กวา้ง 4.00 เมตร
  ยาว  1,200 เมตร  หนา 
0.50 เมตร วางทอ่ ขนาด Ø
 0.80 เมตร 2 จุด ๆ ละ 5 
ทอ่น, ขนาด Ø 0.60 เมตร 
1 จุด  5 ทอ่น  รวม 15   
ทอ่น

430,000 105,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

157



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

151 เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
ไทยสามัคคี หมู่ที่ 14   จากศาล
เจ้าพอ่ ถึง กลางช่องเขาขาด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

เสริมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สภาพเดิม ถนนคสล. 
     กวา้ง  3.00  ยาว  180 
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ต้องการเสริม คสล.เปน็  
กวา้ง  4.00  ยาว  180  
เมตร  หนา 0.15 เมตร

110,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นทา่วงัศาล หมู่ที่ 15 จากบา้น
ผู้ใหญ่มณู ถึง ถนนสายหลัก

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  200 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

580,000 580,000 580,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

153 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บา้นทา่
วงัศาล หมู่ที่ 15 จาก ไร่นายสาท 
ถึง ไร่นายเหล่ียม

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร  หนา  0.50 
เมตร

180,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

154 ก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นทา่วงัศาล
 หมู่ที่ 15 จากบา้นนายนรินทร - 
ทุ่งนาดี

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุกกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 4,000  
เมตร หนา 0.15 เมตร

470,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

158



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

155 ก่อสร้างถนนลูกรัง บา้นทา่วงัศาล 
หมู่ที่ 15 จาก ไร่นายลพ กมขุนทด 
ถึง ไร่นายน้อย  กองขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนลูกรัง กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 800 เมตร 
วางทอ่ ขนาด วางทอ่ขนาด
 Ø 0.80 เมตรจ้านวน 1 จุด
 7 ทอ่นขนาด Ø 0.30 
เมตรจ้านวน 2 จุดๆละ 7 
ทอ่น

200,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

156 ก่อสร้างถนนลูกรัง บา้นทา่วงัศาล 
หมู่ที่ 15 จาก ไร่นายหลาด ถึง ไร่
นายสมบรูณ์

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนลูกรัง กวา้ง 
5.00 เมตร  ยาว  300 เมตร

75,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

157 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นทา่วงัศาล หมู่ที่ 15 จากบา้น
นายสมควร ถึง บา้นนายเย็น

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 3.50 เมตร  
ยาว  100 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

230,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

158 ซ่อมแซมถนนดิน  บา้นทา่วงัศาล 
หมู่ที่ 15  จาก ถนนสายหลัก ถึง 
นานายมานะ  เอี่ยมศุภมงคล

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ซ่อมแซมถนนดิน  กวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว  700 เมตร
  หนา 0.25 เมตร

40,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

159



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

159 ก่อสร้างถนนดิน  บา้นหนองแวง
พฒันา หมู่ที่ 16  จากประปา ถึง 
นานางกลอย

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดิน กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

125,000 125,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

160 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บา้น
หนองแวงพฒันา หมู่ที่ 16  สาย
หนองหนิ – อ่างเดียวจากไร่นาย
เนิน – ไร่นายกระแส

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
กวา้ง 4  เมตร ยาว 3,000 
เมตรวางทอ่ขนาด Ø 0.60 
เมตร 3 จุดๆละ 5 ทอ่น

300,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

161 ก่อสร้างถนนดิน/หนิคลุก  บา้น
หนองแวงพฒันา หมู่ที่ 16  สาย
หนองหนิ – อ่างเดียว

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก ช่วงที่ 
1จากไร่นายคร้ึม  – ไร่นาย
จ้าเนียร กวา้ง 4  เมตร ยาว
 1,850 เมตร หนา 0.15 
เมตร วางทอ่ ขนาด Ø 1.0 
เมตร 1 จุด 5 ทอ่น ขนาด Ø
 0.60  เมตร 2 จุดๆ  5 ทอ่น

406,000 406,000 450,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

160



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก ช่วงที่ 
2 ไร่นายจ้าเนียร - ไร่นาย
ศิริศักด์ิ  กวา้ง 3.5  เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร วางทอ่ขนาด Ø 0.60 
เมตร 1 จุด 5 ทอ่น

102,000

162 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บา้นหนองแวงพฒันา หมู่ที่ 16  
จาก นายมนตรี  เพช็รขุนทด  ถึง  
นายมงคล  จิตจันทกึ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว  30 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

62,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

163 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นหนองแวงพฒันา หมู่ที่ 16    
จากบา้นนายเล็ก เพช็รขุนทด   ถึง
บา้นนายบญุ  โม่งขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กวา้ง 6.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 78 เมตร

295,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

164 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นหนองแวงพฒันา หมู่ที่ 16    
จากส่ีแยกบา้นนายอมร ดึนขุนทด  
ถึงบา้นนางประกวด พนัชนะ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กวา้ง 6.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 187เมตร

702,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

161



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

165 ก่อสร้างถนนหนิคลุก - ดิน บา้น
หนองแวงพฒันาหมู่ที่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้้าส้าหรับอุปโภค
และท้าการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก  
ช่วงที่ 1 สามแยกลาดยาง – 
ไร่นายวเิชียร      
ถนนหนิคลุก กวา้ง  4.00  
เมตร ยาว  590  เมตร หนา
 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 ไร่นายวเิชียร  - นา
นายค้า ถนนดินยกระดับ 
กวา้ง  4.00  เมตร ยาว  
610  เมตรหนาเฉล่ีย 0.50  
เมตร
ช่วงที่ 3 จากสามแยกไร่
นายประจักษ ์– บา้นนายผิน
 ถนนหนิคลุก กวา้ง 3.50 
เมตร ยาว 290 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 

357,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

166 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17  จาก 
ซอยศาลาประชาคม ถึง บา้นนาย
ส้าเนียง  ยาสี

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง  3.50  เมตร  
ยาว 100  เมตร  หนา 0.15 
เมตร

203,000 203,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

162



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

167 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 ต่อจาก
 ถนน คสล. เดิม  ถึง หน้าบา้นนาง
สมพาน  หนูน้อย

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง  3.50  เมตร  
ยาว 80  เมตร  หนา 0.15 
เมตร

163,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

168 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17  จาก 
ซอยบา้นนายสมร  ช้านาญรักษา  
ถึง ไร่นายสมร  ช้านาญรักษา

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง  4.00  เมตร  
ยาว 80  เมตร  หนา 0.15 
เมตร

186,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

169 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  บา้น
ปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 ต่อจาก
ถนนหนิคลุกซอยบา้นนายสมร  
ช้านาญรักษา  ถึง ไร่นายประเวศ  
ขามสันเทยีะ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
ช่วงที่ 1  กวา้ง 4.00  เมตร 
 ยาว 1,100 เมตร หนาเฉล่ีย
  0.30 เมตร  ช่วงที่ 2  
กวา้ง 3.50  เมตร  ยาว   
450 เมตร  หนาเฉล่ีย  0.30
 เมตร

100,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

170 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  บา้น
ปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 
จาก สระน้้า อบต. ลูกที่ 2   ถึง ที่
นายประดิษฐ์  ชูชัยมงคล

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉล่ีย  0.30 เมตร
  วางทอ่ขนาด Ø 0.40 
เมตร 1 จุด 5 ทอ่น

91,000 3 ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

163



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

171 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  บา้น
ปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 
จาก บา้นนางสมพาน  หนูน้อย  ถึง 
 สระน้้า อบต. ลูกที่ 1   

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉล่ีย  0.30 เมตร
  

121,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

172 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นปรางค์กุญชร  หมู่ที่ 17 จาก
ซอยศาลาประชาคม

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ช่วงที่ 1  แยกบา้น 
อุบล แซ่ลิม   กวา้ง 3.50  
เมตร  ยาว  50 เมตร  หนา
 0.15 เมตร

112,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
ระหวา่ง ไร่นายสงบ ชูชัย
มงคล ถึงไร่นายสมหวงั เผีย
งสูงเนิน  ช่วงที่ 2 เหล็ก 
กวา้ง 3.50  เมตร  ยาว  
100 เมตร  หนา 0.15 เมตร

221,000

173 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 จาก
หน้าบา้นนายสมร ช้านาญรักษา

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 100 เมตร  หนา  0.15 
เมตร

252,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

164



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

174 ก่อสร้างถนนหนิคลุก  บา้นปรางค์
กุญชร หมู่ที่ 17 ไร่นายยสมร  
ช้านาญรักษา  ถึง ไร่นายประเวศ  
ขามสันเทยีะ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก ช่วงที่ 
2  กวา้ง 4.00  เมตร  ยาว  
1,100  เมตร  หนา   0.15
เมตร

440,000 252,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

175 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นวงัสมบรูณ์ หมู่ที่ 18
จากหน้าวดัโนนเต็ง  ถึง  บา้นนายสุ
รพล   

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว  150
 เมตร

470,000 260,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

176 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นวงัสมบรูณ์ หมู่ที่ 18 
จาก บา้นนายคารมย์  ถึง  บา้น
นายสายชล  

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 
180  เมตร  หนา 0.15 เมตร

416,000 200,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

177 ก่อสร้างถนนดินยกระดับและหนิ
คลุก  บา้นวงัสมบรูณ์ หมู่ที่ 18 
หน้าวดัโนนเต็ง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

1.ถมดินกวา้ง 8 เมตร ยาว 
543  เมตร หนา 2.50 เมตร
 วางทอ่ Ø 1.00  เมตร 
จ้านวน 1 จุด  2. หนิคลุก 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 52 เมตร
  หนา 0.15 เมตร

360,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

165



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

178 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บา้นวงั
สมบรูณ์ หมู่ที่ 18  จาก ทางกังหนั
ลม  ถึง ไร่นายสังเวยีน

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนาเฉล่ีย  
0.50 เมตร วางทอ่ขนาด Ø 
1.00 เมตร  6  ทอ่น

260,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

179 ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร 
บา้นวงัสมบรูณ์ หมู่ที่ 18จาก วงัผี
ร้าย  ถึง ถนนบา้นใหม่เจริญธรรม

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินเพื่อ
การเกษตร กวา้ง 5.00  
เมตร   ยาว 900  เมตร

110,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

180 ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรบา้น
วงัสมบรูณ์ หมู่ที่ 18 จากหน้าวดั
โนนเต็ง – บา้นวงัผีร้าย

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 5.00  เมตร  
ยาว 1,500 เมตร หนา  
0.50เมตร

190,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

181 ก่อสร้างเนินลูกระนาดชะลอ
ความเร็วรถ ถนนหน้าโรงเรียนบา้น
วงัสมบรูณ์หมู่ที่ 18

เพื่อชะลอ
ความเร็วรถ 
ปอ้งกันอุบติัเหตุ

ก่อสร้างเนินลูกระนาด
ชะลอความเร็วรถ ถนนหน้า
โรงเรียน  จ้านวน 2 จุด

5,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

182 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นวงัสมบรูณ์ หมู่ที่ 18 จากหน้า
วดัโนนเต็ง – บา้นวงัสมบรูณ์

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 5.00  เมตร  
ยาว 1,500 เมตร หนา  
0.15เมตร

550,000 550,000 550,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

183 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ   บา้น
เทพประทานพร หมู่ที่ 19  
จาก ไร่นายเสริม  ไกรเพชร  ถึง ไร่
นายบรรจง  กงขุนทด 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนาเฉล่ีย  
0.50 เมตร  วางทอ่ขนาด Ø
 1.00 เมตร 2 แถวๆละ 6 
ทอ่น

280,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

184 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ   บา้น
เทพประทานพร หมู่ที่ 19  
จาก ไร่นางส้มจีน  บกีขุนทด  ถึง 
ไร่นายต่อง  แถขุนทด 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนาเฉล่ีย  
0.50 เมตร  

258,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

185 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ   บา้น
เทพประทานพร หมู่ที่ 19  
จาก ไร่นายร้อย  เกณฑ์ขุนทด  ถึง 
นานายสนิท   (โนนบา้นร้าง)  

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนาเฉล่ีย  
0.50 เมตร  

430,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

186 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ   บา้น
เทพประทานพร หมู่ที่ 19  
จาก ไร่นายสวา่ง  บกีขุนทด  ถึง 
ไร่นางบญุร่วม  เกณฑ์ขุนทด 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉล่ีย  
0.50 เมตร  

272,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

187 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บา้นเทพ
ประทานพร หมู่ที่ 19  จาก โตนหนิ
 ถึง นานายทอง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
กวา้ง 5.0 เมตร ยาว 380 
เมตร วางทอ่ขนาด Ø 1.00 
เมตร 2 จุดๆละ 6 ทอ่น

70,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

188 โครงการวางทอ่ หลังฝายบา้นเทพ
ประทานพร หมู่ที่ 19

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

วางทอ่ คสล.ขนาด Ø 0.80 
เมตร 10 จุดๆละ 7 ทอ่น

200,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

168



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

189 ปรับเกรดถนนดินบา้นเทพ
ประทานพร หมู่ที่ 19 (ศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 19 ถึงไร่นายร้อย
เกณฑ์ขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

เกรดปรับแต่งถนนดิน กวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 2,300 
เมตร วางทอ่ ค.ส.ล.  Ø  
0.40 เมตร 6 ทอ่น พร้อม
ยาแนวทอ่

25,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

190 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นเทพประทานพร หมู่ที่ 19 จาก
บา้นนายพรณรงค์ กาศขุนทด ถึง 
สามแยกกลางบา้น

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง  5 เมตร ยาว 
65 เมตร  หนา 0.15 เมตร

202,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

191 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นเทพประทานพร หมู่ที่ 19 จาก
บา้นนายพรณรงค์ กาศขุนทด ถึง 
บา้นนายคาวี

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง  5 เมตร ยาว 
188 เมตร  หนา 0.15 เมตร

390,000      220,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

192 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นเทพประทานพร หมู่ที่ 19 ซอย
กลางบา้น จากบา้นผู้ช่วยคาว ีพา
ขุนทด ถึงสุดซอยทศิเหนือ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง  5 เมตร ยาว 
230 เมตร  หนา 0.15 เมตร

718,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

193 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นเทพประทานพร หมู่ที่ 19 จาก
บา้นนายนิพนธ ์กินขุนทด ถึงสาม
แยกโคนม

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง  5 เมตร ยาว 
210 เมตร  หนา 0.15 เมตร

655,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

194 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นเทพประทานพร หมู่ที่ 19

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
หน้าบา้นนายต้ารวจชาย ถึง
ซอยทศิเหนือ กวา้ง  4 เมตร
 ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

550,000 536,100 345,900 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

170



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากสุด
ซอย โรงเรียน ถึงซอยบา้น
นายเล็ก  กอจันทกึ  กวา้ง  
5 เมตร ยาว 150เมตร  หนา
 0.15 เมตร

ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

ช่วงที่ 3  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ซอยบา้นนายเล็ก  ทอนจัน
ทกึ  ถึงบา้นนายเล็ก ชาลี 
กวา้ง  4 เมตร ยาว 159 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 4 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บา้นนายนิพล กินขุนทด  
ถึงฟาร์มโคนม กวา้ง  5 
เมตร ยาว 180 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

195 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นเทพประทานพร หมู่ที่ 19  
จากบา้นนายต่อง - บา้นนายสราวฒิุ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 3.5 เมตร  ยาว 
 60 เมตร  หนา 0.15 เมตร

187,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

196 ก่อสร้างถนนดินยกระดับบา้นเทพ
ประทานพร หมู่ที่ 19

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ
จากสามแยกไร่นายจุล -นา
นายสนิท กวา้ง 5 ม.ยาว 
3,500 ม. หนา 0.50 เมตร .
วางทอ่ คสล. Ø  0.10 ม. 2
 จุด ๆ ละ 7 ทอ่น , วางทอ่ 
คสล. Ø  0.60 ม. 2 จุด ๆ 
ละ 7 ทอ่น

1,068,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

197 ก่อสร้างถนนดินยกระดับบา้นเทพ
ประทานพร หมู่ที่ 19  จากแยกไร่
นายจุน ถึงไร่นายสุดใจ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

จากสามแยกวดัโนนทอง – 
สามแยกฟาร์มโคนม 
รายละเอียด กวา้ง 8 ม.ยาว
 205 ม. หนา 0.60 เมตร .
วางทอ่ คสล. Ø  0.60 ม. 1
จุด 2 แถว ๆละ 9 ทอ่น   ( 
ทอ่เดิม 6 ทอ่น วางเพิ่ม 12
 ทอ่นรวมเปน็ 18 ทอ่น )

90,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

198 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นเทพทกัษณิ หมู่ที่ 20 จาก เมรุ
วดัโคกกระบอื  ถึง  ไร่นายสุดใจ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว  65 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

135,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

199 ก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นเทพ
ทกัษณิ หมู่ที่ 20 จาก บอ่น้้าวดับา้น
โคกกระบอื  ถึง  สามแยกไปบา้น
โนนแหน

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก  กวา้ง
 5.00 เมตร  ยาว 1,200 
เมตร

360,000 470,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

200 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นเทพทกัษณิ หมู่ที่ 20 จาก
โรงเรียนบา้นโคกกระบอื ถึงบอ่น้้า
นายเหมือน

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว  200 เมตร หนา 0.15 
เมตร

690,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

201 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นเทพทกัษณิ หมู่ที่ 20  
จาก บา้น น.ส. สุกัญญา  เหดิขุนทด
  ถึง  วดัโคกกระบอื  

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว  60 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

125,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

202 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นเทพทกัษณิ หมู่ที่ 20  
จากบา้นานายถนอม ถึงบา้นนาง
ประคอง พร้อมถมดินไหล่ทาง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว  450
 เมตร  หนา 0.15 เมตร

812,000 812,000 812,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

203 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นเทพทกัษณิ หมู่ที่ 20  
จากบา้นนายบญุโรม ถึงบา้นนาง
ชีวานันท ์พร้อมถมดินไหล่ทาง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว  200
 เมตร  หนา 0.15 เมตร
วางทอ่ขนาด Ø  0.40 เมตร

674,400 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

204 ก่อสร้างถนนหนิคลุกเพื่อการเกษตร
 บา้นเทพทกัษณิ หมู่ที่ 20 จากนา
นางปยุ ถึงนานายพดั

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก กวา้ง 
 4.50  เมตร  ยาว  1,700  
เมตร  หนา 0.15 เมตร

656,000 459,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

205 ก่อสร้างถนนหนิคลุกเพื่อการเกษตร
 บา้นเทพทกัษณิ หมู่ที่ 20 จากนา
นายแบน ถึงนานายสี

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก กวา้ง 
 5.00  เมตร  ยาว  1,200  
เมตร  หนา 0.15 เมตร

511,500 511,500 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

206 ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร 
บา้นเทพทกัษณิ หมู่ที่ 20จาก นา
นายสี  ถึง  นานายเหลือ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดิน กวา้ง  4.00
 เมตร  ยาว  1,300  เมตร  
วางทอ่ขนาด Ø  1.0 เมตร 
จ้านวน 6 ทอ่น

322,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

207 ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร 
บา้นเทพทกัษณิ หมู่ที่ 20จาก ไร่
นางไร ถึง ไร่นายถนอม

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดิน กวา้ง  3.00
 เมตร  ยาว  250 เมตร  
หนา 0.50 เมตร

43,500 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

208 ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร 
บา้นเทพทกัษณิ หมู่ที่ 20จาก ไร่
นายนึก  ถึง ไร่นายสลิด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดิน กวา้ง  3 
เมตร  ยาว 300  เมตร หนา
 0.50 เมตร

52,200 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

209 ก่อสร้างถนนลาดยาง บา้นเทพ
ทกัษณิ หมู่ที่ 20 จาก ไร่นายลูกชิ้น
 - ศาลตาปู่บา้นโนนแหน  หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนลาดยาง กวา้ง 
 6 เมตร  ยาว 3,890  เมตร 
 ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.50 
เมตร

6,507,000 6,507,000 6,456,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

210 ถมดิน บา้นหงิหอ้ยใต้ หมู่ที่ 21  
รองรับการก่อสร้างอาคารชุมชน

เพื่อปรับระดับพื้น
ที่ดินใหสู้งขึ้น 
ปอ้งกันน้้าทว่ม

ถมดิน เนื้อที่ 2 ไร่  สูง 5 
เมตร  กวา้ง 40 เมตร ยาว 
160 เมตร

600,000 พื้นที่ถมดิน ระดับพื้นที่ดิน
ใหสู้งขึ้น 
ปอ้งกันน้้าทว่ม

กองช่าง

211 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
บา้นหงิหอ้ยใต้ หมู่ที่ 21 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง จากทางแยกนานายผัน
 ถึง ทางแยกไปนานายค้าตัน
  กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 120
 เมตร

280,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

212 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บา้นหงิหอ้ยใต้ หมู่ที่ 21  จากแยก
วดัปา่หงิหอ้ย ถึง นานายลอย  

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร 
กวา้ง 3.50 เมตร   ยาว 500
  เมตร

96,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

213 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บา้นหงิหอ้ยใต้ หมู่ที่ 21จากทาง
แยกบา้นนายพทิยา ถึง หนองหญ้า
รังกา

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร กวา้ง 4.00 เมตร
   ยาว 1,500  เมตร

275,700 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

214 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บา้นหงิหอ้ยใต้ หมู่ที่ 21  จาก นา
นายค้าตัน  ถึง ลาน SML

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร กวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 550 เมตร

110,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

215 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บา้นหงิหอ้ย
ใต้ หมู่ที่ 21

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 
 42 เมตร  หนา 0.15 เมตร

73,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

216 ก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นหงิหอ้ย
ใต้ หมู่ที่ 21จากถนนสายหลัก ถึง 
แยกนานายหลาด จั่วจันทกึ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก กวา้ง 
4.00 เมตร   ยาว 600  เมตร

287,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

217 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บา้นทา่หนิ
งม หมู่ที่ 22จากบา้นนายเกียง ถึง 
บา้นนายวเิชียร

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว  80 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

299,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

218 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
บา้นทา่หนิงม หมู่ที่ 22  จากบา้น
นางละมุล  เมยขุนทด ถึง บอ่
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว  
200 เมตร  หนา 0.15 เมตร

315,000 315,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

219 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บา้นทา่หนิ
งม หมู่ที่ 22  จากบา้นนายเจียง ถึง
 บา้นนายทองค้า

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว  100
 เมตร  หนา 0.15 เมตร

264,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

220 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นทา่หนิงม หมู่ที่ 22  จากบา้น
นายบญุธรรม ช่องตะคุ  ถึง บา้น
นายทองค้า รวมขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว  300
 เมตร  หนา 0.15 เมตร

936,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

179



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

221 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บา้นทา่หนิงม หมู่ที่ 22  จากศาลา
ประชาคม ถึง บา้นนายประวทิย 
แกดขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว  280 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

535,800 317,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

222  ก่อสร้างถนนหนิคลุก  บา้นทา่หนิ
งม หมู่ที่ 22  
จาก  บา้นนายสมคิด  เมยขุนทด  
ถึง  นานายประยง  มอมขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนหนิคลุก  
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว  150
 เมตร  หนา 0.10 เมตร

45,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

223 ก่อสร้างถนนลูกรัง บา้นทา่หนิงม 
หมู่ที่ 22จากทางเข้าวดั ถึง นานาย
เหลือง

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนลูกรัง กวา้ง 5.0
 ม. ยาว 600 เมตร วางทอ่
ขนาด Ø 0.60 เมตร 2 จุดๆ
ละ 6 ทอ่น

160,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

224 ก่อสร้างถนนดิน  บา้นทา่หนิงม 
หมู่ที่ 22จาก บา้นทา่หนิงม ถึง 
หนองมากูด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดิน  กวา้ง 6.0 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
 0.40 เมตร

120,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

180



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

225 ก่อสร้าง ค.ส.ล. น้้าล้น บา้นทา่หนิ
งม หมู่ที่ 22

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้าง ค.ส.ล. น้้าล้น     
กวา้ง 5  เมตร ยาว 40 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

113,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

226 ก่อสร้างถนนดิน บา้นทา่หนิงม หมู่
ที่ 22 จาก บา้นนายเหลือง ถึง ไร่
นายมาย

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ก่อสร้างถนนดิน กวา้ง 5.0 
เมตร ยาว 600 เมตร วาง
ทอ่ขนาด Ø 0.40 เมตร 2 
จุดๆละ 6 ทอ่น

80,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

227 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6 มอยายผัด

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร

300,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

228 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นหว้ยทราย หมู่ที่ 7 มอมะขาม

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   กวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ประมาณ  500  เมตร

300,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

181



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

229 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นไทยสามัคคีหมู่ที่ 14

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง  3.00  ยาว  
180  เมตร  หนา 0.15 เมตร

100,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

230 ซ่อมแซมถนนลาดยาง จากบา้น
หนองแวงหมู่ที่ 1  ถึง บา้นใหม่
เจริญธรรม หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาด้วย
ความสะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

ซ่อมแซมถนนลาดยาง 500,000 500,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ลดอุบติัเหตุ

กองช่าง

231 โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสาย
หลักในเขตต้าบลหนองแวง

เพื่อปรับเกรดถนน
ลูกรังสายหลักโดย
ใช้เคร่ืองจักรของ 
อบจ. และ อบต.
ออกค่าวสัดุ - 
เชื้อเพลิง

ปรับเกรดถนนลูกรัง 
ระยะทาง 48 กิโลเมตร

100,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

182



2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

232 โครงการติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ(ไฟ
ชะโงกแผงโซล่าเซลล์

เพื่อใหไ้ด้รับแสง
สวา่งจากไฟชะโงก
  ลดการก่อเหตุ 
ท้าใหเ้ปน็อันตราย
ต่อชีวติและ
ทรัพย์สิน

ภายในต้าบลหนองแวง 200,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ได้รับแสง
สวา่งจากไฟ
ชะโงก  ลด
การก่อเหตุ ท้า
ใหเ้ปน็
อันตรายต่อ
ชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

233 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณ
ไฟจราจร

เพื่อลดอุบติัเหตุ
จากการจราจร

5 จุด 50,000 50,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดอุบติัเหตุ
จากการจราจร

กองช่าง

234 โครงการติดต้ังแผงโซลาเซลล์เพื่อ
ใช้ผลิตน้้าประปา

เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่า
ไฟฟา้

หมู่ที่ 5 ,19 200,000 200,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ลดค่าใช้จ่าย
ค่าไฟฟา้

กองช่าง

235 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้า เพื่อใหป้ระปา
หมู่บา้นได้ผลิตน้้า
ไว ้อุปโภค  บริโภค

ภายในต้าบลหนองแวง 50,000 50,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ประปา
หมู่บา้นได้
ผลิตน้้าไว้
อุปโภค บริโภค

กองช่าง
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2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย       
        (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

236 ขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใช้เปน็
น้้าประปา  ในการ
อุปโภค / บริโภค
บรรเทาปญัหาการ
ขาดแคลนน้้า

ภายในต้าบลหนองแวง 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

มีน้้าประปา  
ในการอุปโภค
 / บริโภค
บรรเทา
ปญัหาการ
ขาดแคลนน้้า

กองช่าง

รวม 236 โครงการ  -  - 16,706,000 17,092,800 45,659,500 47,797,800 27,155,400
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