
ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธิ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบหลัก

หมูท่ี่ 1  บ้านห้วย
1 โครงการท าสะพานข้ามคลอง เพือ่ให้สะพานได้มาตรฐาน หน้าบ้านแม่อุดม กวา้ง 4 เมตร 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 1 แห่ง ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

ล าเชียงสา ยาว 50 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

2 โครงการท าสะพานข้ามคลอง เพือ่ให้สะพานได้มาตรฐาน วางท่อระบายน้ าพร้อมถมดิน 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
หนองกระทุ่มพร้อมบล๊อคคอน สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
เวร์ิส

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ต่อจากถนน คสล.เดิม ไปฝายหนองแฟบ 1,358,500     1,358,500     1,358,500   1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
บ้านห้วย หมู่ที่ ๑ ความกวา้ง 4 ม. สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ความยาว ๕๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ๑,๗๕๐ ตร.ม.
มีไหล่ทางลงหินคลุกเกรดต่ าสองข้าง
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ ์๑ ป้าย

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางสูน 98,000           1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
(สายบ้านนางสูน ปรึกษากิ่ง ถึง สัญจรไปมาสะดวก ปรึกษากิ่ง ถึงบ้านนางบัญญัติ) บ้านห้วย สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
บ้านนางบัญญัติ) บ้านห้วย หมู่ที่ 1 กวา้ง 2.50 เมตร  ยาว 64 เมตร หนา
หมู่ที่ 1 เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 160

ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 500,000         500,000        1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย มาตรฐาน การสัญจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebled) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยางพารา (NR-Prebled) สะดวกปลอดภัย (ถนนสายเลียบคลองล าเชียงสาต่อจากคอนกรีต
(ถนนสายเลียบคลองล าเชียงสา เดิมบ้านห้วย หมู่ที่ 1) กวา้ง 4.00 เมตร 
ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ความยาว 400.00 เมตร พร้อมติดป้าย
บ้านห้วย หมู่ที่ 1) ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
      1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

- ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้้าเพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต้าบลสะแกราช     อ้าเภอปักธงชัย    จังหวัดนครราชสีมา
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หมูท่ี่ 2 บ้านหนองแฟบ
6 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากสวนมะนาว - บ้านนางสีดา 33,000 1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

กวา้ง 3 เมตร ยาว 200 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

7 ก่อสร้างถนนคสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายบ้านนางสุภาพ - บ้าน   146,000 1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
นางจ าปี กวา้ง  2.50 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาว  100 เมตร หนา 0.15 เมตร
 มีไหล่ทาง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางสีดา 277,000        1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ปุมกิ่ง บ้านหนองแฟบ หมู่ที่ ๒ สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ความกวา้ง ๓.๐๐ ม. ความยาว ๑๓๐ ม.
ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ ๓๙๐ ตร.ม. มีไหล่ทางลงหินคลุก
เกรดต่ าสองข้าง พร้อมวางท่อคอนกรีต
ขนาด ø ๐.๘๐ ม. จ านวน ๕ ท่อน และ
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ ๑ ป้าย

9 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายบ้านนางต้อย - ถึงคลอง 150,000 1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
 กวา้ง 2.50 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา  0.15 เมตร ยาว 150 เมตร

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้ ก่อสร้างถนน คสล. (สายฝ่ังสระด้าน 210,560         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
(สายฝ่ังสระด้านทิศตะวนัออก มาตรฐาน การสัญจร ทิศตะวนัออกวดัหนองแฟบ) หมู่ที่ 2 สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
วดัหนองแฟบ) บ้านหนองแฟบ สะดวกปลอดภัย กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 94.00  เมตร
หมู่ 2 หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 376.00 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง
 พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้ ก่อสร้างถนน คสล. (สายฝ่ังสระด้านทิศใต้ 198,240         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
(สายฝ่ังสระด้านทิศใต้ มาตรฐาน การสัญจร วดัหนองแฟบ) บ้านหนองแฟบ หมู่ที่ 2 กวา้ง สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
วดัหนองแฟบ) บ้านหนองแฟบ สะดวกปลอดภัย 3.00 เมตร ความยาว 118.00 เมตร หรือพืน้ที่
หมู่ที่ 2 ไม่น้อยกวา 354.00 ตารางเมตร พร้อมติดป้าย

ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย
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12 โครงการวางท่อ คสล.ข้าม เพือ่ระบายน้ าได้สะดวก วางท่อ คสล. ข้ามวงัท่าช้าง บล็อคคอร์นเวร์ิส 300,000         1 แห่ง ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
วงัท่าช้าง บล็อคคอร์นเวร์ิส พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
บ้านหนองแฟบ หมู่ที่ 2

13 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 500,000         500,000        1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย มาตรฐาน การสัญจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebled) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยางพารา (NR-Prebled) สะดวกปลอดภัย (ถนนสายหนองแฟบไปบ้านห้วยใต้ ต่อจาก
(ถนนสายหนองแฟบไปบ้านห้วยใต้ ถนน คสล.เดิมบ้านหนองแฟบ หมู่ 2) กวา้ง
ต่อจากถนน คสล.เดิม 3 เมตร ความยาว 540.00 เมตร พร้อมติดป้าย
บ้านหนองแฟบ หมู่ที่ 2 ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ฝ่ัง เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้ จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล. ฝ่ังสระบ้าน 199,000         199,000        1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
สระบ้านหนองแฟบ หมู่ที่ 2 มาตรฐาน การสัญจร หนองแฟบ หมู่ที่ 2 ขนาดความกวา้ง 3.50 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

สะดวกปลอดภัย ความยาว 93 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 325.50 ตารางเมตร
มีไหล่ทางลงหินคลุกสองข้าง พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

หมูท่ี่  3 บ้านโคก
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากถนนมูลบน-บ้านนายสายชล 2,679,600 2,679,600 2,679,600  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

ฉ่องกิ่ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 700 ม. สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากถนนมูลบน-บ้านนายทว ี 1,339,800  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
อักษรกิ่ง กวา้ง 6 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
 ยาว 350 ม. หนา 0.15 เมตร

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากถนนมูลบน-บ้านนายฟิลลิป 2,296,800  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
เจตนา กวา้ง 3 เมตร ยาว 900 ม. สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้ ก่อสร้างถนน คสล. (จากถนน คสล.เดิม - 117,600          1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
(จากถนน คสล.เดิม - บ้านนาง มาตรฐาน การสัญจร บ้านนางประทวน ขันกิ่ง) บ้านโคก หมู่ที่ 3 สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ประทวน ขันกิ่ง) บ้านโคก หมู่ที่ 3 สะดวกปลอดภัย กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 210.00 
ตารางเมตรพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์
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19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้ ก่อสร้างถนน คสล. (จากถนน คสล.เดิม - ที่ 45,360            1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
(จากถนน คสล.เดิม - ที่นาย มาตรฐาน การสัญจร นายสมนึก  วนักิ่ง) บ้านโคก หมู่ที่ 3 กวา้ง สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
สมนึก วนักิ่ง) บ้านโคก หมู่ที่ 3 สะดวกปลอดภัย 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 81.00 ตารางเมตรพร้อม
ติดป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้ ก่อสร้างถนน คสล.(จากถนนมูลบน-ที่นาย 1,680,000       1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
(จากถนนมูลบน - ที่นายวชิาญ มาตรฐาน การสัญจร วชิาญ  พูลสวสัด์ิ) กวา้ง 2.50 เมตร ยาว สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
พูลสวสัด์ิ) สะดวกปลอดภัย 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไม่

น้อยกวา่ 3,000.00 ตารางเมตร พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

21 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 500,000         500,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย มาตรฐาน การสัญจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebled) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยางพารา (NR-Prebled) สะดวกปลอดภัย (ถนนสายข้างโรงน้ าแข็งต่อจากถนนหินคลุก
(ถนนสายข้างโรงน้ าแข็งต่อจาก เดิมขึ้นไปฝายครูประยรู บ้านโคก หมู่ที่ 3) 
ถนนหินคลุกเดิมขึ้นไปฝายครู กวา้ง 3.00 เมตร ความยาว 530.00 เมตร
ประยรู บ้านโคก หมู่ที่ 3) พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

22 โครงการปรับปรุงถนนลาด เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนลาดยางพารา (สายข้าง 10,000,000    10,000,000    1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ยางพารา (สายข้างโรงน้ าแข็ง มาตรฐาน การสัญจร โรงน้ าแข็งทางขึ้นฝายครูประยรู หมู่ที่ 3) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทางขึ้นฝายครูประยรู หมู่ที่ 3) สะดวกปลอดภัย กวา้ง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อม

ติดป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

23 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาดความ 196,000          1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
จากถนนสายมูลบน-บ้านนายดุสิต มาตรฐาน การสัญจร กวา้ง 3.00 เมตร ความยาว 1,550 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
จติตราพิลม บ้านโคก หมู่ที่ 3 สะดวกปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 697.50 ลบ.ม.

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย
หมูท่ี่ 4 บ้านโคกหนองแฟบ

24 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายรอบโรงเรียนบ้านหนองแฟบ 44,200  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 4 เมตร ยาว 270 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

55



ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธิ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

25 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 500,000         500,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย มาตรฐาน การสัญจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebled) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยางพารา (NR-Prebled) สะดวกปลอดภัย (จากถนน 3002 สายตรงข้ามทางไปประปา ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
(จากถนน 3002 สายตรงข้าม โคกไผ่แก้ว บ้านโคกหนองแฟบ หมู่ที่ 4 )
ทางไปประปาบ้านโคกไผ่แก้ว กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร
บ้านโคกหนองแฟบ หมู่ที่ 4) พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

26 ปรับปรุงถนนดิน เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายแยกหนองกระต่าย-คลอง 10,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
หนองฝาก กวา้ง 3 เมตร  สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาว 300 เมตร สูง 0.15 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

27 ปรับปรุงถนนดิน เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายข้างโรงเรียนหนองแฟบ- 45,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ลาดยาง บ้านนายวนิัย เพ็ชรกิ่ง สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
กวา้ง 4 เมตร  ยาว 250 เมตร 
สูง 0.15 เมตร

28 ลงหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายคลองหนองฝาก กวา้ง 3 ม. 151,200 1 แห่ง ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ยาว 1,000 ม. สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

หมูท่ี่ 5
29 ก่อสร้างถนนคสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ตรงข้ามบ้านนายชัชวาล - ฝาย 100,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

ยาง กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร

30 เทคอนกรีตสนามกีฬา เพือ่ให้สนามกีฬาได้ บริเวณติดประปา กวา้ง 40 เมตร 1,320,000 1 แห่ง ประชาชนมีสนามกีฬาไว้ กองช่าง
มาตรฐาน ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ออกก าลังกาย

31 ลงหินคลุกตามคลองล าเชียงสา เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากประปาภูหลวง-ฝายน้ าล้น 67,500  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธิ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

31 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 500,000         500,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย มาตรฐาน การสัญจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebled) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยางพารา (NR-Prebled) สะดวกปลอดภัย (ซอยบ้านนายชัชวาลย ์บ้านคลองเตย หมู่ที่ 5) ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
(ซอยบ้านนายชัชวาลย ์  กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 390.00
บ้านคลองเตย หมู่ที่ 5) เมตร พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสบ.ซอยบ้าน 98,000            1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
บ้านสมจติร์ - อ่างบึงค า มาตรฐาน การสัญจร นายสมจติร์ - อ่างบึงค า ขนาดความกวา้ง สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
บ้านคลองเตย หมู่ที่ 5 สะดวกปลอดภัย 3 เมตร ความยาว 54 เมตร ความหนา

0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 162 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนางมาเรียม - 229,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
(สายบ้านนางมาเรียม -อ่างบึงค า) การสัญจรสะดวกปลอดภัย อ่างบึงค า) กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
บ้านคลองเตย หมู่ที่ 5 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

330.00 ตารางเมตร พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายห่วง ทับผักแวน่) 196,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
(สายบ้านนายห่วง  ทับผักแวน่) การสัญจรสะดวกปลอดภัย กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่  ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
300.00 ตารางเมตร พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ลาน ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. (ลานตากผลผลิตทางการ 765,000          1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ตากผลผลิตทางการเกษตร บริเวณ การสัญจรสะดวกปลอดภัย เกษตร บริเวณขอบอ่างบึงค า)กวา้ง10.00 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ขอบอ่างบึงค า)บ้านคลองเตย ยาว 150.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพืน้ที่ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
หมู่ที่ 5 ไม่น้อยกวา่ 1,500.00 ตารางเมตร พร้อมติด

ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล.(ต่อจากของเดิมตามขอบ 448,000          1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

(ต่อจากของเดิมตามขอบฝายยาง) การสัญจรสะดวกปลอดภัย ฝายยาง) บ้านคลองเตย หมู่ที่ 5 กวา้ง 4.00 สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
บ้านคลองเตย หมู่ที่ 5 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

พืน้ที่ไม่น้อยกวา่800.00 ตารางเมตรพร้อมติด
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธิ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

หมูท่ี่ 6 บ้านโป่ง
37 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายรอบหมู่บ้าน กวา้ง 3 เมตร 300,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

ยาว 183 เมตร หนา 0.15  ม. สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

38 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน คลองล าเชียงสาบ้านนายจ าเนียร ชุ่มกิ่ง 483,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ถึง ถนนลาดยาง สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 700 ตร.ม. มีไหล่ทางหินคลุก
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

39 ก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนายพรเทพ - นานางบาง 185,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
พร้อมวางท่อ 1 จดุ ท่อ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
Ø 0.60 ม. จ านวน 6 ท่อน

40 โครงการลงหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากถนนสายบ้านโป่งเชียงสา ถึง เชียงสา 233,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
พร้อมวางท่อ 1จดุ จ านวน 8ท่อน  ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ท่อ Ø 0.60 ม.

41 ขยายถนนดินสายโคกมะระ เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ขยายถนนดินสายโคกมะระ บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 250,000         250,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ปริมาตรดินถม สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

ไม่น้อยกวา่ 3,362 ลบ.ม. พร้อมวางท่อขนาด
ø0.80 2 จดุๆละ 5 ท่อน พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

42 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ปรับปรุงถนนดิน (สายไร่ผู้ช่วยอุดม 92,000            1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
(สายไร่ผู้ช่วยอุดม หอกกระโทก) สัญจรไปมาสะดวก หอกกระโทก) บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 กวา้ง 3 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ยาว 500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ

พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,312 ตารางเมตร
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธิ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

43 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 500,000         500,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย มาตรฐาน การสัญจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebled) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยางพารา (NR-Prebled) สะดวกปลอดภัย (ถนนสายบ้านโป่ง - บ้านเชียงสา  บ้านโป่ง
(ถนนสายบ้านโป่ง-บ้านเชียงสา หมู่ที่ 6) กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 400.00
บ้านโป่ง หมู่ที่ 6) เมตร พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ

1 ป้าย

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกวา้ง 98,000            1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
บ้านนายบุญช่วย ถึง บ้านนาย สัญจรไปมาสะดวก 3.50เมตร ความยาว 46 เมตร ความหนา สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
นิกสัน ขอบกิ่ง บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 สะดวกปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 161.50

ตารางเมตร มีไหล่าทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางผัน 99,000            1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
จากบ้านนางผัน ทิมพรมราช - สัญจรไปมาสะดวก ทิมพรมราช - บ้านนางพร  อุทกศิริ ขนาด สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
บ้านนางพร  อุทกศิริ บ้านโป่ง สะดวกปลอดภัย ความกวา้ง 3 เมตร ความยาว 54 เมตร  
หมู่ที่ 6 ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่

162 ตารางเมตร มีไหล่ทางลงหินคลุกทั้ง
สองข้าง

46 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนางพุฒ ชุ่มกิ่ง - บ้าน 86,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
 นายวษิณุ โชสระน้อย กวา้ง 3 เมตร  สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร

47 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายบ้านนางสุดใจ เฉียดสระน้อย - บ้านนาย 42,000           1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
 ประทวน ชินกิ่ง กวา้ง 2.5 เมตร  สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร

หมูท่ี่ 7 บ้านเก่า
48 ก่อสร้างถนนคสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนายพรม- บ้านนาง 102,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

สายผ่าน กวา้ง 2.50 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาว 73 เมตร หนา0.15เมตร

49 ก่อสร้างถนนคสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนายวรัีตน์- ถนนบ้านโป่ง 56,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 38 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา0.15เมตร
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ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธิ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

50 ก่อสร้างถนนคสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านภารินทร์ - บ้านนางจดั 52,100 98,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 4 เเมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา0.15เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 161 ตร.ม.
ไหล่ทางลงหินคลุก 2 ข้าง

51 ก่อสร้างถนนคสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนางแต๋ว- บ้านนางจ าปา 36,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 29 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา0.15เมตร

52 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากที่ยายเรียบ ถึง ที่นายอดิศรณ์ 417,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 600 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพือ่สร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายประมูล วนักิ่ง- 1,120,000       1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
บ้านนายประมูล วนักิ่ง - บ้านนาย การสัญจรสะดวกปลอดภัย นายแสวง สร้อยดอน) กวา้ง 4.00 เมตร ยาว สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
แสวง สร้อยดอน ) บ้านเก่า หมู่ที่ 7 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่

น้อยกวา่ 640.00 ตารางเมตร พร้อมติดป้าย
โครงการ 1 ป้าย

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สาย เพือ่สร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. (สายจากศาลากลางหมู่บ้าน- 358,400          1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
จากศาลากลางหมู่บ้าน-บ้านนาย การสัญจรสะดวกปลอดภัย บ้านนายถาวร  ชี้กิ่ง) บ้านเก่า หมู่ที่ 7 กวา้ง สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ถาวร ชี้กิ่ง) บ้านเก่า หมู่ที่ 7 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 640.00 ตารางเมตร
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก เพือ่สร้างถนนให้ได้มาตรฐาน จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาง 98,000           1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
บ้านนางภารินทร์ - บ้านนางจดั การสัญจรสะดวกปลอดภัย ภารินทร์ - บ้านนางจดั ขนาดความกวา้ง 3.50 สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
บ้านเก่า หมู่ที่ 7 เมตร ความยาว 46 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 162 ตารางเมตร มีไหล่
ทางลงหินคลุกสองข้าง 
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ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธิ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

57 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 500,000         500,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย มาตรฐาน การสัญจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebled) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยางพารา (NR-Prebled) สะดวกปลอดภัย (ถนนสายทุ่งมะระ บ้านเก่า หมู่ที่ 7)
(ถนนสายทุ่งมะระ บ้านเก่า  กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 400.00
หมู่ที่ 7) เมตร พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ

1 ป้าย

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก เพือ่สร้างถนนให้ได้มาตรฐาน จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมหวงั 265,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
บ้านนายสมหวงั อาบกิ่ง - ที่นา การสัญจรสะดวกปลอดภัย อาบกิ่ง - ที่นานางทองดี ชดกิ่ง ขนาดความกวา้ง สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
นางทองดี ชดกิ่ง 3.50 เมตร ความยาว 110 เมตร ความหนา

0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 385 ตร.ม.
มีไหล่ทางลงหินคลุกสองข้าง พร้อมป้ายประชา
สัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

59 โครงการปรับปรุงถนนดินจากถนน เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนดินจากถนนทุ่งมะระ - นา 64,000          2 จดุ ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ทุ่งมะระ - นานางสอิ้ง บัตรกิ่ง มาตรฐาน การสัญจร นางสอิ้ง บัตรกิ่ง 2 จดุ

สะดวกปลอดภัย จดุที่ 1 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 105 เมตร
จดุที่ 2 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 50มตร
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 670 ลบ.ม.

หมูท่ี่ 8 บ้านขีเ้หล็ก
60 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากเหมืองต้นข่อย กวา้ง 3.50ม. 105,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

61 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านายสงวน-บ้านนางวาด  315,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร

62 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านขี้เหล็ก- นางเหริญ 7,500,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 5 เมตร ยาว2,500เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
 หนา 0.15 เมตร

63 ลงหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากสระโรงเรียนถึงสระประปา  120,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 4 เมตร ยาว1,000เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
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ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธิ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

64 ปรับปรุงถนนทุกสายในหมู่บ้าน เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ปรับปรุงถนนทุกสายในหมู่บ้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

65 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านางมะลิ-บ้านนางส าราญ  526,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร

66 ก่อสร้างผนังคอนกรีตพร้อมถมดิน เพือ่ให้ผนังได้มาตรฐาน จากข้างบ้านนายเหลียว 197,000 197,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้สะดวก กองช่าง
ลดการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกัน
ถนนพัง

67 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนางทองอยู ่-บ้านนายผิน  263,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร

68 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนางร่วม -บ้านนาง 189,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ทุเรียน กวา้ง 2.50 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

69 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 500,000         500,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย มาตรฐาน การสัญจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebled) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยางพารา (NR-Prebled) สะดวกปลอดภัย (บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 )  กวา้ง 4.00 เมตร 
(บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 8) ความยาว 400.00เมตร พร้อมติดป้ายประชา

สัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้ จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกวา้ง 198,000         198,000        198,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
บ้านนายเฉลียว - คลองล าเชียงสา มาตรฐาน การสัญจร 3.50 เมตร ความยาว 93 เมตร ความหนา สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 สะดวกปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 325.50 

ตารางเมตร มีไหล่ทางลงหินคลุกสองข้าง
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้ ก่อสร้างถนน คสล.(สายนานายส ารวม 6,588,000       1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
(สายนานายส ารวม ขอมสระน้อย) มาตรฐาน การสัญจร ขอมสระน้อย ถึงถนน ทช.นม.3002 บ้านขี้เหล็ก สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ถึง ถนน ทช.นม. 3002 บ้าน สะดวกปลอดภัย หมู่ที่ 8 กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา
ขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 12,000

ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างพร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย
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หมูท่ี่ 9 บ้านเชียงสา
72 ลงหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายเหมืองท่าสะแกถึง นานาง 153,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

ส าอางค์ จดุที่ 1กวา้ง 3 เมตร  สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาว 600เมตร จดุที่ 2กวา้ง ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
2.50เมตร ยาว600เมตร 

73 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายจากสะพานปูน ถึง ท านบหลวงพ่อ 2,717,000      1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
น้อยกวา่ 4,000 ตร.ม. มีไหล่ทางหินคลุก
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

74 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 500,000         500,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย มาตรฐาน การสัญจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebled) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยางพารา (NR-Prebled) สะดวกปลอดภัย (ถนนสายเลียบคลองล าเชียงสาตรงข้ามสะพาน
(ถนนสายเลียบคลองล าเชียงสา บ้านเชียงสา หมู่ที่ 9 ) กวา้ง 4.00 เมตร
ตรงข้ามสะพานบ้านเชียงสา ความยาว 400.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย
หมู่ที่ 9) ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

หมูท่ี่ 10 บ้านใหม่เชียงสา
75 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนายสมศักด์ิ ยนัส าโรง - 78,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

ถนน 304 กวา้ง 4 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

76 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายโคกใหญ่ต่อจากของเดิม 2,115,000 2,115,000 2,115,000 2,115,000 2,115,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา0.15เมตร

77 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายบ้านนางพล - บ้านนางคง 162,300  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง  3  เมตร ยาว  100  เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา0.15เมตร

78 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านโป่ง-เชียงสา กวา้ง 4 ม. 900,000 900,000 900,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

63



ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธิ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

79 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 500,000         500,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย มาตรฐาน การสัญจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebled) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยางพารา (NR-Prebled) สะดวกปลอดภัย (ถนนสายไปโรงแก๊สต่อจากของเดิม บ้าน
(ถนนสายไปโรงแก๊สต่อจาก บ้านใหม่เชียงสา หมู่ที่ 10 ) กวา้ง 4.00 เมตร
ของเดิม บ้านใหม่เชียงสา ความยาว 400.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย
หมู่ที่ 10) ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายโคกใหญ่ต่อ 198,000          1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
สายโคกใหญ่ต่อจากของเดิม มาตรฐาน การสัญจร จากของเดิม ขนาดความกวา้ง 4 เมตร ความ สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
บ้านใหม่เชียงสา หมู่ที่ 10 สะดวกปลอดภัย ยาว 81 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี

พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 324 ตารางเมตร มีไหล่ทาง
ลงหินคลุกทั้งสองข้าง พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

หมูท่ี่ 11  บ้านห้วยใต้
81 ปรับปรุงถนนหินคลุกทางเข้า เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนางแฉล้ม มนกิ่ง - 268,360  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

ฝายกรม ชลประทานดอนหวาย สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ระยะทาง 2,000 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

82 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน หลังวดัโคกบ่ม - ถนน รพช.หน้า 450,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
 อบต.สะแกราช กวา้ง 4 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาว200 เมตรหนา 0.15 เมตร 

83 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนายสวรรค์ สมพงษ์ - 396,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
เหมืองชลประทานกวา้ง 4 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาว180เมตรหนา 0.15 เมตร

84 ลงหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนายรุ่งเรืองถึง ฝายดอน 275,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
หวายกวา้ง 3 เมตร   สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาว 2,500  ม. ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

85 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากส านักสงฆ์โคกบ่ม-บ้านนาย 136,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ถวลิ พัลวลั  กวา้ง 4.0 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาว 170เมตร หนา 0.20 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ปริมาตรลุกรัง136ลบม.
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86 ก่อสร้างถนน คสล เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านผู้ช่วยวรีะ - เหมืองชล 151,100  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ประทาน กวา้ง 3.5 เมตร ยาว สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
64 เมตร หนา 0.15 เมตร 

87 ลงหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนางอ านวย จนัสีนะ - 199,125  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
หมู่ 2  กวา้ง 5 เมตร ยาว สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
900 เมตร หนา 0.15 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

88 ลงหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ทั้งสองฝ่ังเหมืองชลประทานจาก    88,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
โรงเรียนสะแกราชวทิยาคม - บ้าน สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนองแฟบ กวา้ง  2 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ยาว 1,000  ม.

89 ลงหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนางแฉล้ม มนกิ่ง  - บ้าน 71,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
นางวาสนา พันธท์อง สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
กวา้ง  3 เมตร  ยาว  500   ม. ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

90 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน หน้าบ้านนางอ านวย จนัสีนะ - 83,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
โรงฆ่าสุกร กวา้ง 5 เมตร ยาว สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 

91 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนางอภิสรา พูนสินทรัพย ์- 212,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
วดัป่าศรีไพโรจน์ สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

92 ลงนหินคลุกทางเข้า เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนายพรม จติรทูล -ฝาย 354,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กรมชลประทานคลองดอนหวาย สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ระยะทาง    2,000    เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
กวา้ง 4 เมตร   หนา 0.15 เมตร

93 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนายพรม  จติรทูล ถึง 100,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
บ้านนางจ าปี  วงศ์ตา สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
 กวา้ง 3.0 เมตร
ยาว 50 เมตร  หนา 0.15 เมตร
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94 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากถนน คสล.ส านักสงฆ์โคกบ่ม ถึง 550,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
เหมืองชลประทาน สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 800 ตร.ม. มีไหล่ทางหินคลุก
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

95 เทลานเอนกประสงค์ คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านห้วยใต้ 141,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
หมู่ 11 กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 30 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 350 ตร.ม. ขอบลานลงหินคลุก
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

96 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหนองสระขัง ซอย 1 448,000          1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
หนองสระขัง  ซอย 1 จากทาง จากทางส านักสงฆ์โคกบ่ม) กวา้ง 4.00 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ส านักสงฆ์โคกบ่ม) บ้านห้วยใต้ ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
หมู่ที่ 11 ไม่น้อยกวา่ 800.00 ตารางเมตร มีไหล่ทาง

หินคลุก เกรดต่ าทั้ง 2 ข้าง พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

97 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก (ต่อจากถนน คสล. 81,000            1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
(ต่อจากถนน คสล.บ้านนายพรม บ้านนายพรม จติรทูล-แหล่งน้ าสาธารณะ สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
จติรทูล - แหล่งน้ าสาธารณะ หนองแวง) กวา้ง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม.
หนองแวง) บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 11 หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 2,000.00 เมตร พร้อมติด

ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

98 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ต่อ เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ปรับปรุงถนน คสล. (ต่อจากของเดิมซอย 282,000          1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
จากของเดิมซองโคกบ่มพัฒนา โคกบ่มพัฒนา จากบ้านนายค าบุ รักษาศรี ถึง สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากบ้านนายค าบุ รักษาษรี ถึง บ้านนางค าเหลา กายสิทธิ์ )
บ้านนางค าเหลา กายสิทธิ์ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร
บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 11 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 

505.00 ตารางเมตร พร้อมติดป้ายประชา-
สัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย
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99 โครงการซ่อมบ ารุงถนนรอบ เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ซ่อมบ ารุงถนนรอบแหล่งน้ าสาธารณะ 97,000            1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
แหล่งน้ าสาธารณะสระหนองแวง สระหนองแวง กวา้ง 3.00 เมตร ความยาวรอบ สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 11 สระ 800 เมตร พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ 1 ป้าย

100 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 500,000         500,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย มาตรฐาน การสัญจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebled) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยางพารา (NR-Prebled) สะดวกปลอดภัย (ถนนสายไปสระหนองแวง ต่อจาก คสล.เดิม
(ถนนสายไปสระหนองแวง ต่อ บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 11) กวา้ง 4.00 เมตร
จาก คสล.เดิม บ้านห้วยใต้ ความยาว 400.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย
หมู่ที่ 11) ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

102 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้ จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล.หลังวดัโคกบ่ม- 485,000         485,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
หลังวดัโคกบ่ม - ถึงถนน รพช. มาตรฐาน การสัญจร ถนน รพช.หน้า อบต.สะแกราช หมู่ที่ 11 สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หน้า อบต.สะแกราช หมู่ที่ 11 สะดวกปลอดภัย กวา้ง 3 เมตร ยาว 264 เมตร  ความหนา

0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 792 
ตารางเมตร มีไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

103 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้ จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสลบ. ขนาดความกวา้ง 199,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
บ้านนายพรม จติรทูล ถึงฝาย มาตรฐาน การสัญจร 3.50 เมตร  ความยาว 93 เมตร  ความหนา สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
กรมชลประทานคลองดอนหวาย สะดวกปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 325.50 
บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 11 ตารางเมตร มีไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง

พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

หมูท่ี่ 12 บ้านเก่าเหนือ
104 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายข้าง รร.บ้านเก่าปอแดงกวา้ง 240,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

4 ม.ยาว 100 เมตร หนา สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
0.15 เมตร

105 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน เร่ิมจากศาลาSML-ถนน คสล.เดิม 199,700  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร
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106 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายดอนนารีจากบ้านนายวภิพ- 200,000 275,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
คสล.เดิม กวา้ง 4  เมตร  ยาว สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 752 ตร.ม.มีไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

107 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายบ้านนายบัวลอย-บ้านนาย 29,500  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
เอียง กวา้ง 1  เมตร ยาว 50ม. สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร

108 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ต่อจากเดิมบ้านครูแอ๊ด 95,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง  3   เมตร ยาว  56  เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร

109 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายบ้านหมอช-ูบ้านนายวรัีตน์  88,500  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 3 เมตร ยาว 50 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร

110 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน บ้านนายล าพูน -นางเยาวลักษณ์ 644,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 3 เมตร ยาว  400  เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร

111 ก่อสร้างถนนคสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายดอนสลักได 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 4 เมตร ยาว1,000 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา0.15เมตร

112 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สระหนองคู'- ที่นายมนต์ 343,900 343,900 343,900 343,900  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
 ฝายจะโป๊ะ กวา้ง 3 เมตร  สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

ยาว  210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง

113 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนางสมจติร'- บ้านนาง 77,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
 นอม กวา้ง 3  ม. ยาว   51  ม. สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางหิน
คลุก2ข้าง
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114 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน บ้านนายวงศ์'- บ้านนางน้อย 37,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
 กวา้ง  2.50  ม. ยาว 30  ม. สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทาง
หินคลุก2ข้าง

115 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน บ้านนางส่วย'- ที่นางหล่ัน 120,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
 กวา้ง  3  เมตร  ยาว  80  เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนา 0.15 เมตร
 มีไหล่ทางหินคลุก2ข้าง

116 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ที่นานายเดช วนักิ่ง'- เกษตรสม 627,000 627,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
 บูรณ์ กวา้ง3เมตร  ยาว  300 ม. สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
900 ตร.ม.มีไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

117 โครงการก่อสร้างอาคารเอนก เพือ่ให้มีพืน้ที่ใช้สอยเพิม่ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (คสล.) ณ 369,000          1 หลัง มีพืน้ที่ใช้สอยเพิม่ขึ้น กองช่าง
ประสงค์ ณ บริเวณโรงเรียน มากขึ้น บริเวณโรงเรียนบ้านเก่าปอแดง หมู่ที่ 12
บ้านเก่าปอแดง หมู่ที่ 12 ความกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

มีพืน้ที่ใช้สอย 37.00 ตารางเมตร พร้อมติด
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

118 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้ จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล. เร่ิมจากศาลา SML 99,000            1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ศาลา SML ถึงถนน คสล.เดิม มาตรฐาน การสัญจร ถึงถนน คสล.เดิม ขนาดความกวา้ง 3 เมตร 
บ้านเก่าเหนือ หมู่ที่ 12 สะดวกปลอดภัย ขนาดความยาว 54 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 162 ตารางเมตร มีไหล่
ทางหินคลุกสองข้าง 

119 โครงการก่อสร้างถนน Para เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน para Aaphaltic Concrete 1,959,000       1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
Aaphaltic Concrete สาย สายเกษตรสมบูรณ์ ถึงถนนทางหลวง 304 สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
เกษตรสมบูรณ์ ถึงถนนทางหลวง บ้านเก่าเหนือ หมู่ที่ 12 ความกวา้ง 4.00 เมตร
304 บ้านเก่าเหนือ หมู่ที่ 12 ความยาว 600.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทาง Para Aaphaltic Concrete
เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืน้ผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 3,000 ตารางเมตร (รวมพืน้ที่ไหล่
ทาง) พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ
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120 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 500,000         500,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย มาตรฐาน การสัญจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebled) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยางพารา (NR-Prebled) สะดวกปลอดภัย (ถนนสายดอนสลักได ต่อจาก คสล.เดิม 
(ถนนสายดอนสลักได ต่อจาก บ้านเก่าเหนือ หมู่ที่ 12) กวา้ง 4.00 เมตร
คสล.เดิม บ้านเก่าเหนือ หมู่ที่ 12) ความยาว 400.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

หมูท่ี่ 13 โคกไผ่แก้ว
121 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากทางหลวงชนบท 3002 133,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

ขวามือ -ซอยบ้านผู้ใหญ่วรเจริญ สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
บรรลัง กวา้ง 4 เมตร  
ยาว250 เมตร หนา 0.15 เมตร

122 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ซอยบ้านนายสมบัติ ค ากิ่ง 77,000 42,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 4 เมตร ยาว150 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร

123 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนายบุญจนัทร์ ผากิ่ง- 720,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
บ้านนายประเสริฐ ถมกิ่ง สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
กวา้ง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
หนา 0.15 เมตร

124 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ซอยยงัเมตตา 1,000,000 1,000,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  300  เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร

125 ก่อสร้างถนนดิน เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากซอยบ้านนายรุ่งเรือง ซอกิ่ง - 840,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ถนนพระประชารัฐ สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
กวา้ง 6 เมตร ยาว2,000 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
สูง 2 เมตร

126 ก่อสร้างถนนดิน เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากซอยบ้านนางราตรี พิมพ์ 52,500  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
โพธิ์กลาง  ถึงทางลาวผ่าน สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
กวา้ง 4 เมตร ยาว250 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
 สูง 1.50 เมตร
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127 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากศูนยส์งเคราะห์ต าบลสะแกราช - 480,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
บ้านนางเผย ขอนกิ่ง สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
กวา้ง 4 เมตร ยาว 220 เมตร
หนา 0.15 เมตร

128 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากทางหลวงชนบท 3002- 96,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
โคกไม้แดง กวา้ง 4 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

129 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ทางลาวผ่าน-หนองนกกระทา  360,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

130 ก่อสร้างถนนหินคลุกตามเหมือง เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากสระโกรกไอ้หัก - วดัน้อย 540,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
โกรกไอ้หัก  กวา้ง 4 เมตร ยาว 4,500 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนา 0.15 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

131 ก่อสร้างถนนดิน เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนายเกร่ิน นัดกิ่ง - 90,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
บ้านนาย บุญจนัทร์  ผากิ่ง  สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
กวา้ง 4 เมตรยาว500 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
สูง 1 เมตร

132 ก่อสร้างถนนดินจากทางหลวงชน เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ต้ังแต่ทางแยกหนองประดู่-ถนน 720,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
บท 3002 มูลบน กวา้ง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

สูง 1 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

133 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากถนนมูลบน-นาลุงทิว 120,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 4 เมตร ยาว1,000 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
 หนา 0.15 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

134 ก่อสร้างถนนดิน เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากนาลุงเต้ีย-นานายอิทธพิล 108,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 4 เมตร ยาว 600 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
 สูง 1 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
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135 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนายสยาม ถึงบ้านนายจ ารัส ผากิ่ง 277,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ผากิ่ง กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 115 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
น้อยกวา่ 402.50 ตร.ม. มีไหล่ทางหินคลุก
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

136 โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้มาตร ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. (สาย 2,385,000       1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
(สายโกรกไอ้หัก นานางม่อม ฐานสัญจรไปมาสะดวก โกรกไอ้หัก นานางม่อม ยพุากิ่ง ถึง นานาย สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยพุากิ่ง ถึงนานายทองม้วน  ทองม้วน  ขอกิ่ง) บ้านโคกไผ่แก้ว หมู่ที่ 13
ขอกิ่ง)  บ้านโคกไผ่แก้ว หมู่ที่ 13 ขนาดความกวา้งฐาน 2.70 เมตร ความสูงผนัง

3 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ความยาว 200 
เมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ

137 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้ จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยยงัเมตตา 198,000          1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ซอยยงัเมตตา  บ้านโคกไผ่แก้ว มาตรฐานสัญจรไปมาสะดวก ขนาดความกวา้ง 4.00 เมตร ขนาดความยาว สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หมู่ที่ 13 สะดวกปลอดภัย 81.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี

พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 324.00 ตารางเมตร มีไหล่
ทางหินคลุกทั้งสองข้างพร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

138 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 500,000         500,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย มาตรฐาน การสัญจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebled) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยางพารา (NR-Prebled) สะดวกปลอดภัย (ถนนสายพระประชารัฐ บ้านโคกไผ่แก้ว
(ถนนสายพระประชารัฐ  หมู่ที่ 12) กวา้ง 5.00 เมตร
บ้านโคกไผ่แก้ว หมู่ที่ 13) ความยาว 320.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

139 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนลาดยางพารา (ถนน 10,000,000    10,000,000    1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ลาดยางพารา (ถนนพระ มาตรฐาน การสัญจร สายพระประชารัฐ หมู่ที่ 13) กวา้ง 6.00 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

ประชารัฐ หมู่ที่ 13) สะดวกปลอดภัย ความยาว 3,000 เมตร พร้อมติดป้าย

ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

140 โครงการสร้างห้องน้ าบริเวณ เพือ่บริการเจา้หน้าที่ผู้มาอยูเ่วรจา้งเหมาสร้างห้องน้ าบริเวณประปาโคกไผ่แก้ว 30,000          1 หลัง เจา้หน้าที่มีห้องน้ าที่สะอาด กองช่าง
ประปาโคกไผ่แก้ว รายละเอียดตามประมาณการกองช่าง ไวอ้ านวยความสะดวก

72



ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธิ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

หมูท่ี่ 14  บ้านใหม่คลองเตย
141 ปรับปรุงถนนดิน เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน บ้านนายบุญ'หลาย - ถนนวดั 19,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

คลองเตย กวา้ง 3 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาว 400 เมตร หนา 0.30 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

142 ก่อสร้างถนนคสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนายประมุข เกตุกิ่ง - 79,800  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ถนนทางขึ้นเขาจะกุดรัง กวา้ง 4 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร

143 ก่อสร้างถนนคสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน บ้านนางปราง - ผ.อ.สมศักด์ิ 105,000  1 สาย ราษฎรหมู่ 14และราษฎร กองช่าง
กวา้ง 3.00  เมตร ยาว 70 เมตร ต าบลสะแกราชได้รับ
หนา 0.15 เมตร  ประโยชน์

144 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ซ่อมแซมถนนลาดยาง รร. 500,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
คลองเตยถึงบ้านตะกุดรัง สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ระยะทาง 2,000 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

145 ปรับปรุงถนนดิน เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากวดัคลองเตย '- เขาตะกุดรัง   65,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

146 ก่อสร้างถนนคสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ซอย 8 - บ้านนางสายทอง 155,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
นางสายทอง กวา้ง 2.50 เมตร ยาว  150 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนา 0.15 เมตร

147 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่สร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนาย 99,000            1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
(สายบ้านนายประมุข  เกตุกิ่ง ถึง สัญจรไปมาสะดวก ประมุข เกตุกิ่ง ถึงถนนทางขึ้นตะกุดรัง) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ถนนทางขึ้นตะกุดรัง) บ้านใหม่ บ้านใหม่คลองเตย หมู่ที่ 14  กวา้ง 4 เมตร 
คลองเตย หมู่ที่ 14 ยาว 40.50 เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 162

ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร มีไหล่ทาง
หินคลุกทั้งสองข้าง พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

148 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 500,000         500,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย มาตรฐาน การสัญจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebled) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยางพารา (NR-Prebled) สะดวกปลอดภัย (ถนน คสล.เดิม อ้อมวดับ้านใหม่คลองเตย
(ถนน คสล.เดิม อ้อมวดับ้าน  หมู่ที่ 14) กวา้ง 4.00 เมตร
ใหม่คลองเตย หมู่ที่ 14) ความยาว 400.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

หมูท่ี่ 15 ใหม่สะแกราช
149 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนางสมควร พูลสวด์ิั - 4,612,000  1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

วดัป่าศรีอุดมทรัพย ์กวา้ง  5 ม. สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

150 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากถนนสายมูลบน -นานายหล่อ พากิ่ง 172,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 83 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 249 ตร.ม. มีไหล่ทางหินคลุก
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

151 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จาก คสล.นายสมเกียรติ สุขประสพโชค 176,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ถึงนานายหล่อ พากิ่ง สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 101 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 252.50 ตร.ม. มีไหล่ทางหินคลุก
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

152 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 500,000         500,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย มาตรฐาน การสัญจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebled) สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยางพารา (NR-Prebled) สะดวกปลอดภัย (ถนนสายขึ้นไปวดัซับบาก บ้านใหม่สะแกราช
(ถนนสายขึ้นไปวดัซับบาก  หมู่ที่ 15) กวา้ง 5.00 เมตร
บ้านใหม่สะแกราช หมู่ที่ 15) ความยาว 320.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย
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ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

153 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาง 200,000          1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
จากบ้านนางสมควร พูลสวสัด์ิ - มาตรฐาน การสัญจร สมควร พูลสวสัด์ิ - วดัป่าศรีอุดมทรัพย ์หมูที่ 15 สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
วดัป่าศรีอุดมทรัพย ์หมู่ที่ 15 สะดวกปลอดภัย กวา้ง 5 เมตร ขนาดความยาว 65.00 เมตร 

ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่
325.00 ตรม. มีไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

โครงการที่อบต.ด้าเนินการเอง
154 โครงการติดต้ังรางน้ ารอบ เพือ่ให้มีรางน้ า รองรับน้ าฝน ติดต้ังรางน้ า รอบ ศพด. 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง นักเรียนและครู ได้รับ กองการศึกษา

ศพด.อบต.สะกราช อบต.สะแกราช  ประโยชน์ ศาสนาและ
วฒันธรรม

155 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพือ่ให้มีระบบก าจดัขยะที่ดี ก่อสร้างเตาเผาขยะ 1 เตา 20,000 20,000 20,000 20,000 1 แห่ง นักเรียนและครู มีระบบ กองการศึกษา
ศพด.บ้านโคกหนองแฟบ ที่ ศพด. จดัการขยะที่สะอาด และ ศาสนาและ

ถูกสุขลักษณะ วฒันธรรม

156 ปรับปรุง/ต่อเติมที่ท าการ อบต. เพือ่ให้ อบต.ได้มาตรฐาน ปรับปรุง/ต่อเติมที่ท าการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 แห่ง มีสถานที่ท างานเป็นสัดส่วน กองช่าง
 ตามรายละเอียดของกองช่าง มีประสิทธภิาพมากขึ้น

157 ขยายอาคารส านักงาน  อบต. เพือ่ให้ อบต.ได้มาตรฐาน มีพืน้ที่ขนาด กวา้ง 3.50 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 แห่ง มีสถานที่ท างานเป็นสัดส่วน กองช่าง
หลังใหม่ ยาว 9 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ มีประสิทธภิาพมากขึ้น

31.50 ตร.ม. 2 ข้างเท่ากับ 63 ตร.ม.

158 ปรับปรุง/ต่อเติมหอประชุม เพือ่ให้หอประชุมและห้อง ปรับปรุงหอประชุม เช่น ท าฝ้า ทาสี ฯลฯ รายละ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 แห่ง หอประชุมมีที่เก็บของและ กองช่าง
เก็บของได้มาตรฐาน เอียดตามแบบแปลนกองช่างอบต.สะแกราช แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนขึ้น

159 ก่อสร้างห้องครัว อบต. เพือ่ให้ห้องครัวได้มาตรฐาน ก่อสร้างห้องครัว อบต. กวา้ง 8 ม. 500,000 500,000 1 แห่ง มีห้องส าหรับท าอาหารและ กองช่าง
ยาว 16 เมตร รับประทานอาหารในการรับ

รองแขกผู้มาติดต่อราชการ
160 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน หน้า อบต.หลังใหม่ ลงหินคลุก 40,000 40,000 40,000 40,000 1 สาย ประชาชนนเดินทางได้สะดวก กองช่าง

เกรดต่ า พืน้ที่ 1,312 ตารางเมตร
(หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่
196.8 ลูกบาตรเมตร)
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161 ปรับปรุง/ต่อเติมที่ท าการ อบต. เพือ่ให้ อบต.หลังเก่าได้ ปรับปรุง/ต่อเติมที่ท าการ อบต. 50,000 1 แห่ง ใช้เป็นศูนยส่์งเสริมพัฒ กองช่าง
(หลังเก่า) มาตรฐาน (หลังเก่า) นาผู้สูงอายตุ าบลสะแกราช

162 ก่อสร้างป้ายส านักงาน อบต. เพือ่ให้มีป้าย อบต.ที่ได้ ก่อสร้างป้าย อบต. 1ป้าย 300,000 1 ป้าย ประชาสัมพันธ ์อบต.ให้ประ กองช่าง
หลังใหม่ มาตรฐาน ชาชนทั่วไปทราบ

163 ถมดินพร้อมปรับสภาพพืน้ที่ เพือ่ให้มีสภาพพืน้ที่เหมาะ ถมดินรอบที่ท าการ อบต.หลังใหม่ 93,000 1 แห่ง มีสภาพพืน้ที่ในการท างานดี กองช่าง
รอบที่ท าการ อบต.หลังใหม่ แก่การปฏิบัติราชการ ขึ้นร้อยละ 80

164 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร ขยายพืน้ที่อาคารส านักงาน ก่อสร้างต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.สะแกราช 485,900         1 แห่ง มีสภาพพืน้ที่ในการท างานดี กองช่าง
ส านักงาน อบต.สะแกราช เพือ่บริการประชาชนและ ขนาด 36 ตารางเมตร พร้อมติดป้าย ขึ้นร้อยละ 80

เก็บเอกสาร ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

165 โครงการสร้างโรงเก็บพัสดุ เพือ่ให้มีสถานที่เก็บพัสดุ จา้งเหมาสร้างโรงเก็บพัสดุ บริเวณส านักงาน 400,000 1 แห่ง มีสภาพพืน้ที่ในการท างานดี กองช่าง
อบต.สะแกราช ขึ้นร้อยละ 80

โครงการส่วนกลาง
166 โครงการไถปรับเกรดถนน เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากฝายกุ้งกั้ง - ไปฝายหลุมเงิน 60,000 60,000 60,000 60,000 1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง

กวา้ง 4 เมตร ยาว  5  กิโลเมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

167 โครงการไถปรับเกรดผิวจราจร เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 1 สาย ประชาชนนเดินทางได้สะดวก กองช่าง
เดิมและลงหินคลุกพร้อมบดทับ ระยะทาง 8.7 กิโลเมตร ลดการเกิดอุบัติเหตุ
แน่นสองฝ่ังคลองล าเชียงสา  กวา้ง  4 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

168 ก่อสร้างถนนลาดยาง  เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายเกษตร สมบูรณ์-304 4,627,715 4,627,715 4,627,715 4,627,715 1 สาย ประชาชนต าบลสะแกราช กองช่าง
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร และต าบลข้างเคียงเดินทางได้
ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ
 ยาวประมาณ1,740 เมตร

169 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนางยวนใจ ถึงบ้านนาย 3,366,000 3,366,000 3,366,000 3,366,000 1 สาย ประชาชนต าบลสะแกราช กองช่าง
 แบบ Cape Seal  เที่ยงถึงทางขึ้นวดัเขาตะกรุดรังกวา้ง และต าบลข้างเคียงเดินทางได้

6.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ
1.50  ม ยาว 1,900 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ์1 ป้าย
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170 โครงการก่อสร้างฝาย 2 ฝ่ังคลอง เพือ่ให้ฝายและถนนได้ บริเวณคลองหนองกระทุ่ม  1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ชะลอการไหลของน้ าและกัก กองช่าง
พร้อมถนนหินคลุก มาตรฐาน กวา้ง  4 เมตร  ยาว  14  เมตร เก็บน้ าไวใ้ช้ตลอดหน้าแล้ง

พร้อมลงหินคลุก 2 ฝ่ังคลอง ประชาชนเดินทางสะดวก
ยาวด้านละ1,500 ม.

171 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายดอนสลักได หมู่ 12 -หน้า 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ประชาชนต าบลสะแกราช กองช่าง
บ้านนายสวสัด์ิ สมกิ่ง - ถนนสาย และต าบลข้างเคียงเดินทางได้
 304 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ระยะทางยาว 1,740 เมตร

172 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากทางหลวงชนบท  3002 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 1 สาย ประชาชนต าบลสะแกราช กองช่าง
ถึงส านักสงฆ์โคกบ่ม กวา้ง 4 เมตร  และต าบลข้างเคียงเดินทางได้
ยาว 1,000 เมตร   หนา  0.15  เมตร สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ

173 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายทุ่งมะระ กวา้ง  4.00 เมตร 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1 สาย ประชาชนต าบลสะแกราช กองช่าง
หมู่ 7 ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร และต าบลข้างเคียงเดินทางได้

พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

174 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายโคกใหญ่  10 กวา้ง 5.00ม. 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1 สาย ประชาชนต าบลสะแกราช กองช่าง
หมู่10 ยาว 880 เมตร หนา  0.15 เมตร และต าบลข้างเคียงเดินทางได้

พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ

175 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายเลียบคลองล าเชียงสา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ประชาชนต าบลสะแกราช กองช่าง
 (ฝ่ังตะวนัออกทางไปบ้านโป่ง)  และต าบลข้างเคียงเดินทางได้
กวา้ง  4.00 เมตร ยาว 1,000 สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ
เมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

176 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จาก หน้าอบต.ถึงถนนทางหลวง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนต าบลสะแกราช กองช่าง
ชนบท ปอแดง (มูลบน) กวา้ง 5 เมตร และต าบลข้างเคียงเดินทางได้
ยาว 950 เมตร  หนา 0.15 เมตร สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ
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ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธิ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

177 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ซอยบ้านนายพรม  จติรทูล 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
หน้าสถานีอนามัยบ้านโคก ไปอ่าง สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนองแวง กวา้ง 6.0 เมตร ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ยาว  3,319 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด 60 ซม.
จ านวน 4 จดุๆละ 6 ท่อน

178 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอล เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนางบุญทิ้ง พึง่สระน้อย- 5,362,080 5,362,080 5,362,080 5,362,080 1 สาย ประชาชนต าบลสะแกราช กองช่าง
ฟัสติกคอนกรีต บ้านดอนมะเฟือง กวา้ง 8.00 เมตร และต าบลข้างเคียงเดินทางได้

ยาว 3,500 เมตร  พร้อมป้าย สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

179 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากมอยาย'เพลีย-บ้านตะกุดรัง 5,875,200 5,875,200 5,875,200 5,875,200 1 สาย ประชาชนต าบลสะแกราช กองช่าง
กวา้ง 8 เมตร ยาว1,200  เมตร และต าบลข้างเคียงเดินทางได้

สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ

180 ปรับปรุงถนนหินคลุกบะขี้สูตร เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบะขี้สูตร ถึงซับบาก 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
ระยะทาง  7,500  เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

181 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายคลองเตย-วดัเขาตะกุดรัง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1 สาย ประชาชนต าบลสะแกราช กองช่าง
กวา้ง 4 เมตร ยาว 600 เมตร และต าบลข้างเคียงเดินทางได้
 หนา 0.15 เมตร สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

182 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายคลองเตย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

183 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน สายสระหนองคู-ถนนสาย 304 4,575,200 4,575,200 4,575,200 4,575,200 1 สาย ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ
ป้ายประชาสัมพันธ์
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ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธิ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

184 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหมู่ เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ทุกสายในหมู่บ้านต าบลสะแกราช 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 15 หมู่ ประชาชนนเดินทางได้ กองช่าง
 1-15 สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง  

185 ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 3และ4 เพือ่ให้สนามกีฬาได้ บริเวณ หมู่ 3-4 กวา้ง 22 เมตร ยาว 3,430,000 3,430,000 3,430,000 3,430,000 2 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ส าหรับ กองช่าง
มาตรฐาน 42 เมตร ออกก าลังกายและ

จดักิจกรรมทางกีฬา

186 ก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ 5 เพือ่ให้สนามกีฬาได้ ก่อสร้างสนามกีฬา ตามแบบที่ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ส าหรับ กองช่าง
มาตรฐาน อบต.ก าหนด ออกก าลังกายและ

จดักิจกรรมทางกีฬา

187 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนายเมฆโนใหม่ - ถนน 406,980 406,980 406,980 406,980 1 สาย ประชาชนนเดินทางได้สะดวก กองช่าง
ลาดยางรร.บ้านขี้เหล็ก กวา้ง 6 ม. ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ยาว 2,380 ม.หนา 0.15 ม. ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

188 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนนให้ได้ ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3 เมตร 2,493,000      1 สาย ประชาชนนเดินทางได้สะดวก กองช่าง
มาตรฐานสัญจรไปมาสะดวก ยาว 1,500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 4,500 ตารางเมตร
มีไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

189 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงถนนหินคลุก (จากฝายยาง 370,000         1 สาย ประชาชนนเดินทางได้สะดวก กองช่าง
(จากฝายยางล าเชียงสา-ฝาย มาตรฐานสัญจรไปมาสะดวก ล าเชียงสา - ฝายหลุมเงิน) กวา้ง 3 เมตร  ลดการเกิดอุบัติเหตุ
หลุมเงิน) ยาว 3,000 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

190 วางท่อ หมู่ที่ 5 และ 14 เพือ่ป้องกันน้ าท่วมถนน จากบ้านนางตุ๋ย เจตนา-ส่ีแยก 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2 แห่ง ประชาชนนเดินทางได้สะดวก กองช่าง
คลองเตยเรียบถนนมูลบน-คลอง ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ล าเชียงสาท่อขนาด Ø 0.1 ม. ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

ระยะทาง700 เมตร

89,822,175 140,857,135 137,795,675 108,987,760 14,543,400
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