
 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๓๕ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล. 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ ถนน คสล. หมู่ ๑  
บ้านหนองแวงโสกพระ (ศาลา
แดงไปทางทิศใต้) 
 

- เพื่อให้ประชาชน ได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง  ๖  เมตร 
ยาว  ๑๑๓ เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๓๗๙,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๖ ม. 
ยาว ๑๑๓ ม.  
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๒ บ้านโนนกอก 
(ซอยบ้านนายบุญมา) 
 

- เพื่อให้ประชาชน ได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๓  เมตร  
ยาว ๔๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๖๗,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๔๐ ม. 
๑ เส้น  

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๒ บ้านโนนกอก  
(หน้าบ้านพ่อท-ินานายค าเรือน 
ชุมผาง) 

- เพื่อให้ประชาชน ได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕  เมตร  
ยาว ๖๒ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  - ๑๗๓,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๖๒ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๓๖ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล. 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๒ บ้านโนนกอก  
(สายวัด/ทิศตะวันตก-
ตะวันออก) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว    ๘๘ เมตร  
หนา   ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๑๙๗,๐๐๐ ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๘๘ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม 
(แปลกผัก–รอบบ้านทิศเหนือ) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง ๕  เมตร  
ยาว  ๑๘๔  เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๕๑๕,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑๘๔ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๖ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม 
(สายรอบบ้านทางทิศ
ตะวันออก) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง ๕  เมตร  
ยาว ๕๐๕ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - *๑,๔๑๔,๐๐๐ 
*(อบต./ 

หน่วยงานอื่น) 

ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๕๐๕ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม 
(ซอยชัยมงคล ๓) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง ๕  เมตร  
ยาว  ๑๕๒  เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๔๒๕,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑๕๒ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๓๗ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล. 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๘ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม 
(ซอยชัยมงคล) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สญัจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

- ช่วงที่ ๑  
กว้าง ๒.๕๐  เมตร  
ยาว  ๔๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร  
- ช่วงที่ ๒ 
กว้าง ๒ เมตร 
ยาว ๗๗ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  - ๑๔๒,๐๐๐ ถนนยาว ๑๑๗ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

๙ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๔ บ้านหนองแปน  
(ถนนทางเข้าหมู่บ้านสายหลัก
ด่าน – บ้านหนองแปน) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว ๑๕๗ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

๔๓๙,๐๐๐  - - ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑๕๗ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

 
 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๓๘ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล. 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๐ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๔ บ้านหนองแปน   
(บริเวณบ้านนายวีระ – บ้าน
นางประไพ) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๔ เมตร  
ยาว  ๑๔๐  เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๓๑๓,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑๔๐ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๔ บ้านหนองแปน  
(สายรอบบ้านทางทิศใต้)  
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว   ๑๕๕ เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๓๔๗,๐๐๐ ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑๕๕ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้างถนน คสล.   
หมู่ ๕ บ้านหนองขาม  
(จากทิศเหนือ – ทิศใต้) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๔  เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร   
ปี ๒๕๕๙ = ๑๖๔ ม. 
ปี ๒๕๖๐ = ๑๒๑ ม. 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๓๖๗,๐๐๐  ๒๗๑,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑๖๔ ม. 
- ปี ๕๙ = ๑๖๔ ม. 
- ปี ๖๐ = ๑๒๑ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๓ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๖ บ้านโนนชาด   
(ซอยศรีอรุณ) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๔  เมตร  
ยาว  ๑๕๓ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร   
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๓๔๒,๐๐๐  - - ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑๕๓ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๓๙ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล. 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๔ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๖  บ้านโนนชาด 
(ซอยบ้านพ่อทราย)  

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๔ เมตร  
ยาว ๑๘๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๔๐๓,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑๘๐ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๕ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๖ บ้านโนนชาด   
ถนนศรีอรุณ (รอบบ้านทางทิศ
ตะวันออก) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๓๔๖  เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๗๗๕,๐๐๐ ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๔๖ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๖ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๖  บ้านโนนชาด  
(รอบบ้านทิศตะวันตก) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕ เมตร  
ยาว  ๓๙๒ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๑,๐๙๗,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓๙๒  ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๗ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๖  บ้านโนนชาด  
(ซอยรุ่งอรุณ) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๓ เมตร  
ยาว ๑๕๓  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๒๕๗,๐๐๐ ถนนกว้าง  ๓ ม. 
ยาว ๑๕๓  ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๔๐ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล. 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๘ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก    
(สายทางเข้าหมู่บ้านต่อ คสล.
เดิม - หน้าร.ร.ผ่านบางฯ)    

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕   เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร 
ปี ๒๕๕๙ = ๑๐๐  ม. 
ปี ๒๕๖๐ = ๑๐๐ ม. 
ปี ๒๕๖๑ = ๒๐๐ ม. 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

๒๘๐,๐๐๐ 
(๕๗:๒๑๓,๘๐๐) 

 ๒๘๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๔๐๐  ม. 
- ปี ๕๙ = ๑๐๐ ม. 
- ปี ๖๐ = ๑๐๐ ม. 
- ปี ๖๑ = ๒๐๐ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

๑๙ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๘  บ้านโนนเพ็ก       
(สายไปบ้านอุ่มจาน) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๔   เมตร  
หนา  ๐.๑๕   เมตร  
ปี ๒๕๖๐ = ๑๕๐ ม. 
ปี ๒๕๖๑ = ๑๕๗ ม. 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  ๓๓๖,๐๐๐ ๓๕๑,๐๐๐ ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

๒๐ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน  
(สายบ้านหลกัด่าน–วัดศรีมณ)ี 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕   เมตร  
หนา  ๐.๑๕ เมตร 
ปี ๒๕๕๙ = ๑๓๔  ม. 
ปี ๒๕๖๐ = ๑๐๐ ม. 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๓๗๕,๐๐๐  ๒๘๐,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว  ๒๓๔  ม. 
- ปี ๕๙ = ๑๓๔ ม. 
- ปี ๖๐ = ๑๐๐ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๔๑ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล. 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๑ ก่อสร้างถนน คสล.   
หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน  
(ซอยต้นขี้เหลก็ – ทิศเหนือ) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว ๑๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๒๘๐,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๒ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน  
(สายรอบบ้านทิศเหนือ) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๔  เมตร  
ยาว ๕๕๒ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๑,๒๓๖,๐๐๐ 
*(อบต./

หน่วยงานอื่น) 

ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๕๕๒ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๓  ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย   
(ซอยบ้านนายประหยัดเชื่อม 
คสล.เดิม) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๔ เมตร  
ยาว ๑๙๕ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๔๓๗,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑๙๕ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๔ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย   
(บ้านหันน้อย (ต่อ คสล.เดิม)–
ภูดิน) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑,๑๐๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - *๓,๑๐๐,๐๐๐ 
*(อบต./ 

หน่วยงานอื่น) 

ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว    ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๔๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล. 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย   
(หน้าโรงเรียนหันน้อย(ทิศ
ตะวันตก) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕  เมตร 
ยาว    ๑๗๘  เมตร 
หนา   ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๔๙๘,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑๗๘ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๖ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุง 
(สายบ้านพ่อเพชร – พ่อเทิง) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕ เมตร  
ยาว ๗๕ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

- 
 

 - ๒๑๐,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๗๕ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๗ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุง 
(จากคสล.เดิม–หนองเลิงเบ็น) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕ เมตร  
ยาว ๑๑๕ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๓๒๒,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑๑๕ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๘ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง 
(สายทิศเหนือบ้าน ต่อจาก
สายหน้าวัด-รอบบ้าน) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
ปี ๒๕๕๙ = ๑๐๐ ม. 
ปี ๒๕๖๐ = ๑๐๐ ม. 
ปี ๒๕๖๑ = ๑๙๗ ม. 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๒๘๐,๐๐๐  ๒๘๐,๐๐๐ ๕๕๑,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๗๐๐ ม. 
- ปี ๕๙ = ๑๐๐ ม. 
- ปี ๖๐ = ๑๐๐ ม. 
- ปี ๖๑ = ๑๙๗ ม.
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๔๓ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล. 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๙ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง 
(สี่แยกกลางบ้าน – ทิศใต้) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๔  เมตร  
ยาว  ๗๓ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๑๖๓,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๗๓ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓๐ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง 
(ซอยสี่แยกกลางบ้าน – ทิศ
เหนือ)  

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๔  เมตร  
ยาว ๙๓ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๒๐๘,๐๐๐ ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๙๓ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓๑ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๑๓ บ้านหนองแวงโคตร  
(จากถนน คสล.เดิม – บ้าน
ห้วยโจด) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว    ๗๓ เมตร 
หนา  ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๒๐๔,๐๐๐  - - ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๗๓ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓๒ ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๑๓ บ้านหนองแวงโคตร 
(ซอยหอมป่วน) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕  เมตร  
ยาว ๘๕.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๒๓๘,๐๐๐ ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๘๕ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๔๔ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล. 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓๓ ก่อสร้างถนน คสล.   
หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคค ี
(สายรอบบ้านทิศเหนือ-ทิศใต้) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕ เมตร  
ยาว    ๓๔๕ เมตร 
หนา   ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  ๙๖๖,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๔๕ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓๔ ก่อสร้างถนน คสล.   
หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคค ี
(ซอยวาสนา) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว    ๑๒๕ เมตร 
หนา   ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  - ๓๕๐,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑๒๕ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓๕ ก่อสร้างถนน คสล.   
หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคค ี
(ซอยทิพวรรณ) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว    ๖๐   เมตร 
หนา   ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  - ๑๓๔,๐๐๐ ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๖๐ ม. 
๑ เส้น 

- มีถนนท่ีได้มาตรฐาน    
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๔๕ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสกพระ 
(สายรอบหมู่บ้านทางใต้) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๖  เมตร  
ยาว ๗๖๘ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๓๖๙,๐๐๐  - 
 

- ถนนกว้าง ๖ ม. 
ยาว ๖๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสกพระ 
(หลังวัด/ทิศตะวันออก-ล า
ห้วยลึก) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว   ๑,๑๓๕ เมตร  
หนา  ๐.๑๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๔๕๕,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๑๓๕ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสกพระ 
(ทิศใต้-ไปชลประทาน) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕ เมตร  
ยาว   ๗๕๑ เมตร  
หนา  ๐.๑๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

๓๐๑,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๗๕๑ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๒ บ้านโนนกอก 
(หลังโรงเรียนโคกล่ามโนน
กอกสามัคค)ี 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕   เมตร  
ยาว   ๘๑๐ เมตร  
หนา  ๐.๑๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๓๒๕,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๑๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๔๖ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๒ บ้านโนนกอก 
(บ่อบาดาล-ล าห้วยลึก) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๔  เมตร  
ยาว ๑,๑๘๑ เมตร  
หนา  ๐.๑๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

๓๗๘,๐๐๐ ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๑๘๑ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๖ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม  
(สายโคกล่าม – ล าห้วยลึก)  
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕ เมตร  
ยาว  ๓๕๐  เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๑๔๐,๐๐๐ 
 

- ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓๕๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ที ่๔  บ้านหนองแปน 
(สายแยกนาพ่อใย–หนองบัวนาค) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๔  เมตร 
ยาว ๑,๔๕๐ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๔๖๕,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๔๕๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๔  บ้านหนองแปน  
(ช่วงนาพ่อบุญ-ป่าช้าบ้านใหม่
สามัคค)ี 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๔  เมตร 
ยาว ๙๒๑ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  ๒๙๖,๐๐๐ 
 

- ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๙๒๑ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๔๗ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๙ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๔  บ้านหนองแปน  
(ช่วงนาพ่ออรุณ – นาพ่อพรมมา) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๔  เมตร 
ยาว ๕๙๒ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๑๙๐,๐๐๐ ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๕๙๒ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๐ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๔  บ้านหนองแปน  
(ซอยคุณธรรมสดใส) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๓  เมตร 
ยาว  ๖๘  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

๑๙,๐๐๐ ถนนกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๖๘ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๕  บ้านหนองขาม 
(สายรอบหมู่บ้าน) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒  ม. 
ยาว ๒๔๒ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 
- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ ม.
ยาว ๔๖๙ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๑๗๐,๐๐๐ - ถนนยาว ๗๑๑ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๕  บ้านหนองขาม 
(ทศิเหนือ) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว  ๒๔๔ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๖๙,๐๐๐ 
 

- ถนนกว้าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๒๔๔ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๔๘ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๓ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๕ บ้านหนองขาม 
(สายวัดเก่า– ทิศตะวันออก) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๑,๑๓๓ เมตร   
หนา ๐.๖๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - *๑,๖๓๖,๐๐๐ 
(*อบต./

หน่วยงานอ่ืน) 

ถนนกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๑๓๓ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๔ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๕  บ้านหนองขาม 
(สายบ้านหนองขาม-บ้านห้วยม่วง) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕  เมตร 
ยาว  ๗๑๐ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

๒๘๔,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๗๑๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๕ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก 
หมู่ ๖ บ้านโนนชาด 
(โนนชาด-ห้วยม่วง (ผ่านโคกอีโดก) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕   เมตร 
ยาว ๑,๖๙๐ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

๖๗๗,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว  ๑,๖๙๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๖ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๗  บ้านห้วยม่วง  
(แยกกลางบา้นรอบบา้นทิศเหนือ) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๓๒๑,๐๐๐  - - ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๔๙ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๗ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๗  บ้านห้วยม่วง  
(ซอยสระพลาสติก) 
  

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕   เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๓๒๑,๐๐๐ 
 

- ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๘ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก 
หมู่ ๗ บ้านห้วยม่วง 
(ห้วยม่วง-โนนชาด (ผ่านโคกอีโดก) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕   เมตร 
ยาว ๓๘๖ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

๑๕๕,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓๘๖ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๙ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก  
(บ้านโนนเพ็ก –บ้านโนนเมือง) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕  เมตร 
ยาว ๑,๔๕๐ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๕๘๑,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๔๕๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๐ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน  
(ซอยร่วมใจ) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕  เมตร 
ยาว  ๘๘ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

๓๕,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๘๘ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๕๐ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๑ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน  
ถนนชาวนา (ทิศเหนือวัด-นา
พ่อเสริม) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕   เมตร  
ยาว  ๗๑๘ เมตร  
หนา ๐.๑๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๒๘๘,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๗๑๘ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๒ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน 
(สายหน้าวัด-ล าห้วยแอก) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๓  เมตร 
ยาว  ๗๖๕ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

๑๘๔,๐๐๐ ถนนกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๗๖๕ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๓ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน  
(ซอยวันเฉลิม) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง   ๖  เมตร 
ยาว   ๖๐  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๒๙,๐๐๐ ถนนกว้าง ๖  ม. 
ยาว  ๖๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๔ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู ่๑๐ บ้านหันน้อย   
(สายรอบบ้านทิศตะวันออก–
ข้าง รร.บ้านหันน้อย) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕   เมตร   
ยาว ๔๖๐  เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

๑๘๔,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๔๖๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๕๑ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๑๑  บ้านโคกกุง   
(ห้วยทรายตอนบน) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว    ๒๕๓  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๑๐๑,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒๕๓ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๖ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๑๑  บ้านโคกกุง   
(สามแยกหนองเลิงเบ็น-บ้าน
โคกล่าม) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๖  เมตร 
ยาว ๑,๓๔๒  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

๖๔๕,๐๐๐ ถนนกว้าง  ๖ ม. 
ยาว ๑,๓๔๒ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๗ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง  
(สายรอบบ้านทิศใต้) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ลงดิน 
กว้าง  ๗  ม. ยาว ๗๑๘ ม. 
สูง ๐.๔๐ ม. 
- หินคลุก 
กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๑๘ ม.  
สูง ๐.๑๐ ม. 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๔๑๕,๐๐๐ - ถนน 
ยาว ๑,๔๓๖ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๘ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง  
(สี่แยกกลางบ้าน-ทิศเหนือ) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง    ๕  เมตร 
ยาว    ๙๔ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

๓๘,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๙๔  ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๕๒ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๙ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก 
หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคค ี
(สายรอบบ้านทิศเหนือ) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว   ๔๐๐  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  ๑๒๘,๐๐๐ 
 

- ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓๐ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  
หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคค ี
(ปู่ตา-ล าห้วยลึก) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว  ๑,๐๑๐  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  - 
 

๓๒๔,๐๐๐ ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๑,๐๑๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๕๓ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง 
หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม   
(สายโคกล่าม –  อุ่มจาน) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕  เมตร  
ยาว ๑,๓๔๒ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๑๕๑,๐๐๐  - - ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๓๔๒ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู่ ๔  บ้านหนองแปน  
(รอบบ้านทิศตะวันตก) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕ เมตร  
ยาว   ๗๐   เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

๘,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๗๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู่ ๘  บ้านโนนเพ็ก  
(บ้านโนนเพ็ก–บ้านหนองแวงโคตร) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๑,๔๕๖   เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๑๓๑,๐๐๐ ถนนกว้าง  ๔ ม. 
ยาว  ๑,๔๕๖ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน  
(รอบบ้านทางทิศเหนือ) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕  เมตร  
ยาว  ๕๕๒  เมตร  
หนา ๐.๑๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๖๒,๐๐๐  - 
 

- ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๕๕๒ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๕๔ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕ ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย 
(บ้านหันน้อย-บ่อขยะ) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕ เมตร 
ยาว ๓,๐๖๓  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๓๔๖,๐๐๐  - - ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓,๐๖๓ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๖ ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย 
(ข้างวัด – ล าห้วยแอก) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕  เมตร 
ยาว   ๑๒๐  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๑๔,๐๐๐  - - ถนนกว้าง  ๕ ม. 
ยาว  ๑๒๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุง  
(โคกกุง – หนองเลิงเบน) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕  เมตร  
ยาว  ๑,๗๐๐  เมตร  
หนา ๐.๑๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๑๙๒,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๗๐๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง 
(วัดศรีทองฯ-บ้านหนองแวงโคตร)  

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว   ๑,๗๙๗  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๒๐๓,๐๐๐ 
 

- ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๗๙๗ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๕๕ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๙ ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี  
(สามแยกถนนลาดยาง-สาม
แยกบ้านห้วยม่วง) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ช่วง ๑ 
ลงดิน กว้าง ๓  เมตร 
ยาว ๓๒๐ เมตร 
หนา ๐.๓๐ เมตร 
ช่วงที่ ๒  
ลูกรัง กว้าง ๓  เมตร  
ยาว ๑,๔๙๐ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร 
ช่วง ๓  
ลงดิน กว้าง ๓  เมตร 
ยาว ๕๔๘ เมตร 
หนา ๐.๓๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

๑๒๘,๐๐๐  - - ถนนกว้าง ๓  ม. 
ยาว  ๑,๕๙๓ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๕๖ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๔ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
หมู ่๓ บ้านโคกล่าม 
(สายทิศเหนือ–บ่อขยะ) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๕ เมตร    
ยาว   ๗๑๙  เมตร  
สูง    ๐.๖๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๗๖,๐๐๐ 
 

- ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๗๑๙  ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
หมู ่๔ บ้านหนองแปน   
(ช่วงบ้านพ่อหมื่น(บ้านท้องถิ่นไทย) 
– นาพ่อถนอม–หนองบัวนาค) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๖  เมตร    
ยาว ๖๐๐  เมตร  
สูง ๐.๖๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๗๖,๐๐๐ ถนนกว้าง ๖ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ   
หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก  
(สายข้างบริษัทไทยสมัย –
บ้านอุ่มจาน) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕ เมตร  
ยาว ๗๘๐ เมตร  
หนา ๑.๕๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

๒๐๕,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๗๘๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ   
หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก  
(สายต้นตาล – นานายประชา 
กดนอก) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕ เมตร  
ยาว ๓๑๐ เมตร  
หนา ๑.๕๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๘๑,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓๑๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๕๗ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๔ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ   
หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก  
(สายมิตรภาพ – ถนนโคกป่าช้า) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕  เมตร  
ยาว ๒๒๐ เมตร  
หนา ๑.๕๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

๕๘,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒๒๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๖ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ   
หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก  
(สายร้านรีไซเคิล–บ้านโนนงิ้ว) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕  เมตร  
ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๑.๕๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๕๓,๐๐๐ ถนนกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ   
หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก  
(นานายประชา-หนองฝายใหม่) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง   ๓  เมตร 
ยาว    ๖๘๐  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  - 
 

๑๐,๐๐๐ ถนนกว้าง  ๓ ม. 
ยาว  ๖๘๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ 
๑๐ บ้านหันน้อย   
(ถนนบ่อขยะ – ล าห้วยบ่อ-ล า
ห้วยโจด) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๔   เมตร   
ยาว  ๘๐๐ เมตร  
สูง ๐.๖๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๖๗,๐๐๐ - ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๕๘ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๔ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๙ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ 
๑๑ บ้านโคกกุง 
(สามแยกพ่อเถิง-ล าห้วยโจด) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  ๔   เมตร   
ยาว  ๕๗๒ เมตร  
สูง ๑.๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  ๘๐,๐๐๐ 
 

- ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๕๗๒ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๐ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ 
๑๓ บ้านหนองแวงโคตร 
(สายบ้านหนองแวงโคตร – 
โคกสาธารณะ) 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ช่วงที ่๑  กว้าง ๕  ม.  
ยาว  ๕๑๕ ม. สูง ๐.๘๐ ม. 
- ช่วงที ่๒  กว้าง ๕ ม.  
ยาว  ๓๐๐ ม. สูง ๐.๔๐ ม. 
- ช่วงที ่๓  กว้าง ๕  ม.  
ยาว  ๑๐๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. 
พร้อมวางทอ่ Ø ๐.๖๐X๗ ท่อน 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๑๒๐,๐๐๐  - - ถนนยาว ๙๑๕ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ 
๑๔ บ้านใหมส่ามัคค ี
(สายถนน ลาดยาง-ล าห้วยลึก/ช่วง
นานายหมื่น) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๔  เมตร  
ยาว  ๔๒๐ เมตร  
หนา  ๐.๖๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๓๕,๐๐๐  - 
 

- ถนนกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๔๒๐ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ 
๑๔ บ้านใหม่สามัคคี  
(ปู่ตา – ถนนด า) 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว  ๘๑๙  เมตร   
หนา ๐.๖๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๗๑,๐๐๐  - - ถนนกว้าง  ๔ ม. 
ยาว  ๘๑๙ ม. 
๑ เส้น 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๕๙ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๕  ซ่อมแซมผิวจราจรถนน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ ซ่อมแซมผิวจราจร ถนน คสล.
ถนนหินคลุก และถนนดิน ปรับ
เกรดถนนภายในหมู่บ้านและ
ถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน  
หมู่ ๑ - ๑๔  ต าบลหนองแวง
โสกพระ 
 
 

- เพื่อซ่อมแซมผิวจราจร 
ลงหินคลุก ปรับเกรด ถนน
ภายในหมู่บ้านและถนน
เชื่อมระหว่างหมู่บา้น ทั้ง 
๑๔ หมู่บ้าน ส าหรับให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา 
และล าเลยีงผลผลิต
ทางการเกษตรไดส้ะดวก 
ปลอดภัย 
 

ถนนภายในหมู่บ้าน/
ถนนเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๕๗:๗๙๓,๕๐๐) 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนนมีสภาพใช้
งานได้ดีขึ้นทั้ง 
๑๔ หมู่บ้าน 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๖๐ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๖ ก่อสร้างถนนน้ าล้นไหลผ่าน/ซ่อมแซมฝาย 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างถนนน้ าล้น 
 หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสกพระ 
(ฝายบ้านหน่วยบน) 
 

- เพื่อส าหรับกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตรพื้นที ่  
 

ก่อสร้างถนนน้ าล้น 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

*๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หน่วยงานอื่น) 

กักเก็บน้ าและ
ระบายน้ าไดด้ีขึ้น 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ในการท าเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนนน้ าล้น   
หมู่ ๔ บ้านหนองแปน 
(หนองแปนใหญ่) 
 

- เพื่อส าหรับกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในพื้นทีก่ารเกษตร  
 

ก่อสร้างถนนน้ าล้น 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

*๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หน่วยงานอื่น 

 - - กักเก็บน้ าและ
ระบายน้ าไดด้ีขึ้น 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ในการท าเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างถนนน้ าล้น  
หมู่ ๘  บ้านโนนเพ็ก 
(ฝายน้ าล้นห้วยกุดปลาจ่อย) 
 

- เพื่อส าหรับกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในพื้นทีก่ารเกษตร  
 

ก่อสร้างถนนน้ าล้น 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

-  - *๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หน่วยงานอื่น 

กักเก็บน้ าและ
ระบายน้ าไดด้ีขึ้น 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ในการท าเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔ ซ่อมแซมฝายน้ าล้น  
หมู่ ๙  บ้านหลักด่าน 
(ช่วงนาพ่อเรียน) 
 

- เพื่อส าหรับกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในพื้นทีก่ารเกษตร  
 

ก่อสร้างถนนน้ าล้น 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

-  - 
 

*๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หน่วยงานอื่น 

สภาพใช้งานได้
ตามเดิม 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ในการท าเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๖๑ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๖ ก่อสร้างถนนน้ าล้นไหลผ่าน/ซ่อมแซมฝาย 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕ ก่อสร้างถนนน้ าล้น 
หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน 
(ข้ามล าห้วยแอก) 
 

- เพื่อส าหรับกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในพื้นทีก่ารเกษตร  
 

ก่อสร้างถนนน้ าล้น 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

-  - *๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หน่วยงานอื่น 

กักเก็บน้ าและ
ระบายน้ าไดด้ีขึ้น 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ในการท าเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๖ ก่อสร้างถนนน้ าล้น  
หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย     
(ฝายน้ าลาดบ่อตะครอง) 
 

- เพื่อส าหรับกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในพื้นทีก่ารเกษตร  
 

ก่อสร้างถนนน้ าล้น 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

-  *๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หน่วยงานอื่น 

- กักเก็บน้ าและ
ระบายน้ าไดด้ีขึ้น 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ในการท าเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างถนนน้ าล้น  
หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย     
(ฝายน้ าลาดล าห้วยบ่อ) 
 

- เพื่อส าหรับกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในพื้นทีก่ารเกษตร  
 

ก่อสร้างถนนน้ าล้น 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

-  - *๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หน่วยงานอื่น 

กักเก็บน้ าและ
ระบายน้ าไดด้ีขึ้น 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ในการท าเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างถนนน้ าล้น  
หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย     
(ฝายน้ าลาดล าห้วยโจด) 
 

- เพื่อส าหรับกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในพื้นทีก่ารเกษตร  
 

ก่อสร้างถนนน้ าล้น 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

-  - *๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หน่วยงานอื่น 

กักเก็บน้ าและ
ระบายน้ าไดด้ีขึ้น 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ในการท าเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๖๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๑.๖ ก่อสร้างถนนน้ าล้นไหลผ่าน/ซ่อมแซมฝาย 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๙ ก่อสร้างถนนน้ าล้น  
หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคค ี
(หนองไห:นานายหนุน/นางล าดวน) 
  

- เพื่อส าหรับกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในพื้นทีก่ารเกษตร  
 

ก่อสร้างถนนน้ าล้น 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

-  *๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หน่วยงานอื่น 

- กักเก็บน้ าและ
ระบายน้ าไดด้ีขึ้น 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ในการท าเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐ ก่อสร้างถนนน้ าล้น  
หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคค ี
(ล าห้วยไห-ล าห้วยลึก)  
 

- เพื่อส าหรับกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในพื้นทีก่ารเกษตร  
 

ก่อสร้างถนนน้ าล้น 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

-  - *๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หน่วยงานอื่น 

กักเก็บน้ าและ
ระบายน้ าไดด้ีขึ้น 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ในการท าเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างถนนน้ าล้น  
หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคค ี
(ล าห้วยลึก : ช่วงนานาย
สุวรรณ สีเลา)  
 

- เพื่อส าหรับกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในพื้นทีก่ารเกษตร  
 

ก่อสร้างถนนน้ าล้น 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

-  - *๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หน่วยงานอื่น 

กักเก็บน้ าและ
ระบายน้ าไดด้ีขึ้น 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้ในการท าเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๖๓ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๒.๑ รางระบายน้ า / ระบบประปาหมู่บ้าน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
แบบรางเปิด ฝาตระแกรง  
หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสกพระ  
(ถนนข้างศาลาแดง) 

- เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้านและระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน 

กว้าง  ๐.๓  เมตร 
ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๖๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๑,๒๙๖,๐๐๐ 
 

รางกว้าง ๐.๓ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. 

- สามารถระบายน้ าได้
อย่างสะดวก และน้ าไม่
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
แบบรางเปิด ฝาตระแกรง  
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนกอก  
(กลางหมู่บ้าน) 

- เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้านและระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน 

กว้าง  ๐.๓  เมตร 
ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว ๖๒๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๑,๓๕๐,๐๐๐ รางกว้าง ๐.๓ ม. 
ยาว  ๖๒๕ ม. 

- สามารถระบายน้ าได้
อย่างสะดวก และน้ าไม่
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
แบบรางเปิด ฝาตระแกรง  
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแปน  
(สายกลางบ้าน) 

- เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้านและระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน 

กว้าง  ๐.๓  เมตร 
ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๗๑๑  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๑,๕๓๕,๐๐๐ รางกว้าง ๐.๓ ม. 
ยาว ๗๑๑ ม. 

- สามารถระบายน้ าได้
อย่างสะดวก และน้ าไม่
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
แบบรางเปิด ฝาตระแกรง  
หมู่ที ่๕ บ้านหนองขาม  
(รอบหมู่บ้าน) 

- เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้านและระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน 

กว้าง  ๐.๓  เมตร 
ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๗๑๑  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๑,๕๓๕,๐๐๐ รางกว้าง ๐.๓ ม. 
ยาว ๗๑๑ ม. 

- สามารถระบายน้ าได้
อย่างสะดวก และน้ าไม่
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๖๔ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๒.๑ รางระบายน้ า / ระบบประปาหมู่บ้าน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕ ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
แบบรางเปิด ฝาตระแกรง  
หมู่ ๖ บ้านโนนชาด 
(เรียบถนนลาดยาง) 

- เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้านและระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน 

กว้าง  ๐.๓  เมตร 
ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๙๔๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๒,๐๓๐,๐๐๐ รางกว้าง ๐.๓ ม. 
ยาว ๙๔๐ ม. 

- สามารถระบายน้ าได้
อย่างสะดวก และน้ าไม่
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๖ ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
แบบรางเปิด ฝาตระแกรง  
หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก 
(หน้า รพ.สต.หนองแวงโสกพระ) 

- เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้านและระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน 

กว้าง  ๐.๓  เมตร 
ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๑๘๔  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๓๙๗,๐๐๐ รางกว้าง ๐.๓ ม. 
ยาว ๑๘๔ ม. 

- สามารถระบายน้ าได้
อย่างสะดวก และน้ าไม่
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
แบบรางเปิด ฝาตระแกรง  
หมู่ ๙  บ้านหลักด่าน  
(สายกลางบ้าน) 

- เพื่อป้องกนัน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้านและระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน 

กว้าง  ๐.๓  เมตร 
ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๔๙๕   เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - ๑,๐๗๐,๐๐๐ รางกว้าง ๐.๓ ม. 
ยาว ๔๙๕ ม. 

- สามารถระบายน้ าได้
อย่างสะดวก และน้ าไม่
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
แบบรางเปิด ฝาตระแกรง  
หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุง 
(ซอยเจริญสุข ๑ ,๒) 

- เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้านและระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน 

กว้าง  ๐.๓  เมตร 
ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว   ๒๑๕  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๔๖๔,๐๐๐  - - รางกว้าง ๐.๓ ม. 
ยาว ๒๑๕ ม. 

- สามารถระบายน้ าได้
อย่างสะดวก และน้ าไม่
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๖๕ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๒.๑ รางระบายน้ า / ระบบประปาหมู่บ้าน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๙ ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
แบบรางเปิด ฝาตระแกรง  
หมู่ ๑๓ บ้านหนองแวงโคตร  
(สายกลางบ้าน) 

- เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้านและระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน 

กว้าง  ๐.๓  เมตร 
ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๓๗๕  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

๘๑๐,๐๐๐  - - รางกว้าง ๐.๓ ม. 
ยาว ๓๗๕ ม. 

- สามารถระบายน้ าได้
อย่างสะดวก และน้ าไม่
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๐ ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
แบบรางเปิด ฝาตระแกรง  
หมู่ที่ ๑๔  บ้านใหม่สามคัคี 
(สายกลางบ้าน) 

- เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้านและระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน 

กว้าง  ๐.๓  เมตร 
ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๔๒๔   เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  - ๙๑๕,๐๐๐ รางกว้าง ๐.๓ ม. 
ยาว ๔๒๔ ม. 

- สามารถระบายน้ าได้
อย่างสะดวก และน้ าไม่
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนกอก 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค-
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ก่อสร้างประปา 
ขนาด  ๘ ลบ.ม.  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

๕๐๐,๐๐๐  - - ครัวเรือนมีน้ าใช้
ร้อยละ ๑๐๐ 

- ประชาชนได้ใช้น้ า
อุปโภค-บริโภคที่สะอาด
ทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๒ ปรับปรุงระบบกรองน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔  
บ้านหนองแปน 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคทีส่ะอาด 
 

ปรับปรุงระบบกรอง
น้ าประปา 

-  ๑๐๐,๐๐๐ - ครัวเรือนมีน้ า
สะอาดใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

- ประชาชนได้ใช้น้ า
อุปโภค-บริโภคที่สะอาด
ทั่วถึง 

 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๖๖ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๒.๑ รางระบายน้ า / ระบบประปาหมู่บ้าน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๓ ติดตั้งเครื่องกรองน้ าระบบ
ประปา หมู่ท่ี ๖  
บ้านโนนชาด 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคทีส่ะอาด 
 

เครื่องกรองน้ า  
จ านวน ๑ เครื่อง 

-  - ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนเครื่อง
กรองน้ าท่ีติดตั้ง 

- คุณภาพน้ าจากเครื่อง
กรองสะอาดมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๔ ติดตั้งเครื่องกรองน้ าระบบ
ประปา หมู่ท่ี ๗  
บ้านห้วยม่วง 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคทีส่ะอาด 
 

เครื่องกรองน้ า  
จ านวน ๑ เครื่อง 

-  - ๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนมีน้ า
สะอาดใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

- คุณภาพน้ าจากเครื่อง
กรองสะอาดมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๕ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่  ๑ – ๑๔    
ต าบลหนองแวงโสกพระ 

- เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภค-บริโภค 
 
 

ซ่อมแซมระบบประปา
และท่อส่งที่ช ารุด 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๕๗:๑๒๕,๐๐๐) 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การใช้งานได้ดี
ดังเดิม 
 

- ราษฎรมีน้ าสะอาด
ส าหรับไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๖๗ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ    

 

๓.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  / ๓.๒.๒  ขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้านในเขต 
ต าบลหนองแวงโสกพระ 
 

- เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถงึครอบคลุมพื้นท่ีทุก
หมู่บ้าน 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอพลเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
ต าบล 

๖๐๐,๐๐๐ 
(๕๗:๖๔๙,๒๕๒.๓๒) 

 ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ระยะเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือนทุกหลังคา
เรือน 

กองช่าง 

๒ จัดซื้อวัสดสุ าหรับตดิตั้งและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทุก
หมู่บ้านในเขตต าบลหนองแวง
โสกพระ 

- เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัย 
 
 

จุดที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ทุกหมู่บ้าน 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๕๗:๔๓,๗๑๑.๐๗) 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ไฟฟ้าส่องสว่าง
ทุกจุดทั้ง ๑๔ 
หมู่บ้าน 
 

ประชาชนสะดวก และ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมาในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

 
 


