
 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๓๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี ๒ :   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑ :   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  ๓.๑.๑ กอสรางถนนคสล. 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ ถนน คสล. หมู ๑  
บานหนองแวงโสกพระ (ศาลา
แดงไปทางทิศใต) 

- เพ่ือใหประชาชน ได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕  เมตร 
ยาว  ๓๔ เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๑๐๐,๐๐๐  - - ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๓๔ ม.  
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 
 

กองชาง 

๒ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๒ บานโนนกอก 
(ซอยนายสุวรรณ สีเลา) 

- เพ่ือใหประชาชน ได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๒.๕๐  เมตร  
ยาว ๖๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๘๔,๐๐๐  - - ถนนกวาง ๓ ม. 
ยาว ๔๐ ม. 
๑ เสน  

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 
 

กองชาง 

๓ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๒ บานโนนกอก 
(ซอยนายบุญมา) 

- เพ่ือใหประชาชน ได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๓  เมตร  
ยาว ๔๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๖๖,๐๐๐ - ถนนกวาง ๓ ม. 
ยาว ๔๐ ม. 
๑ เสน  

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 
 

กองชาง 

๔ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๒ บานโนนกอก  
(หนาบานพอทิ-นานายคําเรือน 
ชุมผาง) 

- เพ่ือใหประชาชน ได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕  เมตร  
ยาว ๖๒ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๑๗๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๖๒ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๓๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  ๓.๑.๑ กอสรางถนนคสล. 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๓ บานโคกลาม 
(แปลกผัก–รอบบานทิศเหนือ) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕  เมตร  
ยาว  ๑๘๔  เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๕๐๐,๐๐๐  - - ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๑๘๔ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๖ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๓ บานโคกลาม 
(ซอยชัยพัฒนา) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๓  เมตร  
ยาว  ๑๒๖ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๒๑๐,๐๐๐ - ถนนกวาง ๓ ม. 
ยาว ๑๒๖ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๗ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๓ บานโคกลาม 
(สายรอบบานทางทิศตะวันออก) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕  เมตร  
ยาว ๕๐๕ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - *๑,๓๘๐,๐๐๐ 
*(อบต./ 

หนวยงานอื่น) 

ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๕๐๕ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๘ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๓ บานโคกลาม 
(ซอยสุขสวัสดิ์) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๓ เมตร  
ยาว  ๙๔ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๑๖๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๓ ม. 
ยาว ๙๔ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๙ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๔ บานหนองแปน   
(วัด – หนองบัวนาค) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๔ เมตร  
ยาว  ๒๐๐  เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๔๔๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๓๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  ๓.๑.๑ กอสรางถนนคสล. 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๐ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๔ บานหนองแปน   
(ทางเขาหนองแปนใหญ) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๔ เมตร  
ยาว  ๑๒๐  เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๒๖๔,๐๐๐  - - ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๒๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๑ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๔ บานหนองแปน   
(ซอยคุณธรรมสดใส) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๓ เมตร  
ยาว  ๖๘  เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๑๑๖,๐๐๐ - ถนนกวาง ๓ ม. 
ยาว ๖๘ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๒ กอสรางถนน คสล.   
หมู ๕ บานหนองขาม  
(จากทิศเหนือ – ทิศใต) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๔  เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร   
ป ๒๕๖๐ = ๑๖๔ ม. 
ป ๒๕๖๑ = ๑๒๑ ม. 
(ตามแบบ อบต.กาํหนด) 

๓๖๐,๐๐๐  ๒๖๖,๐๐๐ - ถนนกวาง ๔ ม.  
- ป ๖๐ = ๑๖๔ ม. 
- ป ๖๑ = ๑๒๑ ม. 

๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๓ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๕  บานหนองขาม 
(สายรอบหมูบาน) 
 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ชวงที ่๑ กวาง ๒  ม. 
ยาว ๒๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
- ชวงที ่๒ กวาง ๓.๕๐ ม.ยาว 
๔๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

(ตามแบบ อบต.กาํหนด) 

-  *๑,๑๖๐,๐๐๐ 
*หนวยงานอื่น 

- ถนนยาว ๗๑๑ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

 
 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๓๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  ๓.๑.๑ กอสรางถนนคสล. 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๔ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๖ บานโนนชาด   
ถนนศรีอรุณ (รอบบานทางทิศ
ตะวันออก) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๔  เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร   
ป ๒๕๖๐ = ๑๕๐ ม. 
ป ๒๕๖๑ = ๑๙๖ ม. 
(ตามแบบ อบต.กาํหนด) 

๓๓๐,๐๐๐  ๔๓๑,๐๐๐ - ถนนกวาง ๔ ม.  
- ป ๖๐ = ๑๕๐ ม. 
- ป ๖๑ = ๑๙๖ ม. 

๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๕ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๖  บานโนนชาด  
(รอบบานทิศตะวันตก) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕ เมตร  
ยาว  ๓๙๒ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - *๑,๐๗๐,๐๐๐ 
*หนวยงานอื่น 

ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๓๙๒  ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๖ กอสรางถนน คสล. 
หมู ๗  บานหวยมวง  
(ซอยสระพลาสติก) 
  

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕  เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร   
ป ๒๕๖๑ = ๔๐๐ ม. 
ป ๒๕๖๒ = ๔๐๐ ม. 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  *๑,๑๐๐,๐๐๐ 
* หนวยงานอื่น 

*๑,๑๐๐,๐๐๐ 
* หนวยงานอื่น 

ถนนกวาง ๕ ม.  
- ป ๖๑ = ๔๐๐ ม. 
- ป ๖๒ = ๔๐๖ ม. 

๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๗ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๗  บานหวยมวง  
(แยกกลางบานรอบบานทิศเหนือ) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕  เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร   
ป ๒๕๖๑ = ๔๐๐ ม. 
ป ๒๕๖๒ = ๔๐๐ ม. 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  *๑,๑๐๐,๐๐๐ 
*หนวยงานอื่น 

*๑,๑๐๐,๐๐๐ 
*หนวยงานอื่น 

ถนนกวาง ๕ ม.  
- ป ๖๑ = ๔๐๐ ม. 
- ป ๖๒ = ๔๐๖ ม. 

๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๓๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  ๓.๑.๑ กอสรางถนนคสล. 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๘ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๗  บานหวยมวง  
(ซอยสนามมา) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๔ เมตร  
ยาว  ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๒๒๐,๐๐๐ 
 

ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐  ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๙ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๘ บานโนนเพ็ก    
(ทางเขาหมูบานตอ คสล.เดิม - 
หนาร.ร.ผานบางฯ)    

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕   เมตร  
ยาว  ๑๘๐ เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๔๙๕,๐๐๐  - - ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๘๐  ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๒๐ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๘  บานโนนเพ็ก       
(สายไปบานอุมจาน) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๔   เมตร  
หนา  ๐.๑๕   เมตร  
ป ๒๕๖๑ = ๑๕๐ ม. 
ป ๒๕๖๒ = ๑๕๗ ม. 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๓๓๖,๐๐๐ ๓๕๑,๐๐๐ ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๒๑ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๙ บานหลักดาน  
(สายบานหลักดาน–วัดศรีมณี) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕   เมตร  
ยาว ๒๓๔ เมตร 
หนา  ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

*๖๔๐,๐๐๐ 
* หนวยงานอื่น 

 - - ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๒๓๔ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๔๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  ๓.๑.๑ กอสรางถนนคสล. 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๒ กอสรางถนน คสล. 
หมูท่ี ๙ บานหลักดาน 
(รอบบานทิศเหนือ) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕   เมตร  
ยาว ๑๗๐ เมตร 
หนา  ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๔๗๐,๐๐๐ 
 

 - - ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๗๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๒๓ กอสรางถนน คสล.   
หมู ๙ บานหลักดาน  
(ซอยตนข้ีเหล็ก – ทิศเหนือ) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕  เมตร  
ยาว ๑๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๒๗๕,๐๐๐ - ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๒๔ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๙ บานหลักดาน 
(สายหนาวัด-ลําหวยแอก) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๓  เมตร 
ยาว  ๗๖๕ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๑,๒๖๐,๐๐๐ 
*หนวยงานอื่น 

ถนนกวาง ๓ ม. 
ยาว ๗๖๕ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๒๕ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๑๐ บานหันนอย   
(หนาโรงเรียนหันนอย (ทิศตะวันตก) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕  เมตร 
ยาว    ๑๗๘  เมตร 
หนา   ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๔๙๐,๐๐๐ - ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๑๗๘ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๒๖ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๑๐ บานหันนอย   
(บานนายประหยัดเชื่อม คสล.เดิม) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๔ เมตร  
ยาว ๖๒ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๑๔๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๖๒ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๔๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  ๓.๑.๑ กอสรางถนนคสล. 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๗ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๑๐ บานหันนอย   
(บานหันนอย (ตอ คสล.เดิม)–ภูดิน) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕ เมตร 
ยาว ๑,๑๐๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - *๓,๐๐๐,๐๐๐ 
*หนวยงานอื่น 

ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว    ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๒๘ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๑๑ บานโคกกุง 
(สายบานพอเพชร – พอเทิง) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕ เมตร  
ยาว ๗๕ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 - - ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๗๕ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๒๙ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๑๑ บานโคกกุง 
(จากคสล.เดิม–หนองเลิงเบ็น) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕ เมตร  
ยาว ๑๑๕ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๓๒๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๑๑๕ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๓๐ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๑๒ บานหนองหญาปลอง 
(สายทิศเหนือบาน ตอจากสาย
หนาวัด-รอบบาน) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕ เมตร  
ยาว ๑๓๑ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๓๖๐,๐๐๐  - - ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๑๓๑ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

 
 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๔๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  ๓.๑.๑ กอสรางถนนคสล. 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๑ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๑๒ บานหนองหญาปลอง 
(สี่แยกกลางบาน – ทิศใต) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๔  เมตร  
ยาว  ๗๓ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๑๖๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๗๓ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๓๒ กอสรางถนน คสล.  
หมู ๑๓ บานหนองแวงโคตร 
(ซอยหอมปวน) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕  เมตร  
ยาว ๘๕.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๒๓๐,๐๐๐ - ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๘๕ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๓๓  กอสรางถนน คสล.   
หมู ๑๔ บานใหมสามัคค ี
(สายรอบทางทิศใต) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕ เมตร  
หนา   ๐.๑๕ เมตร 
ป ๒๕๖๑ = ๑๕๐ ม. 
ป ๒๕๖๒ = ๑๙๕ ม. 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๔๑๒,๐๐๐  ๕๓๐,๐๐๐ - ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๓๔๕ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๓๔ กอสรางถนน คสล.   
หมู ๑๔ บานใหมสามัคค ี
(ซอยวาสนา) 
 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕  เมตร  
ยาว    ๑๒๕ เมตร 
หนา   ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๓๕๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๑๒๕ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๔๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  ๓.๑.๑ กอสรางถนนคสล. 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๕ กอสรางถนน คสล.   
หมู ๑๔ บานใหมสามัคค ี
(ซอยทิพวรรณ) 
 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๔  เมตร  
ยาว    ๖๐   เมตร 
หนา   ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๑๓๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๖๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๔๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๑.๒ กอสราง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๑ บานหนองแวงโสกพระ 
(สายรอบหมูบานทางใต) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๖  เมตร  
ยาว ๗๖๘ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๓๒๒,๐๐๐ 
 

- ถนนกวาง ๖ ม. 
ยาว ๖๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๒ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๑ บานหนองแวงโสกพระ 
(หลังวัด/ทิศตะวันออก-ลําหวยลึก) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕  เมตร  
ยาว   ๑,๑๓๕ เมตร  
หนา  ๐.๑๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๔๐๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๑,๑๓๕ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๓ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๑ บานหนองแวงโสกพระ 
(ทิศใต-ไปชลประทาน) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕ เมตร  
ยาว   ๗๕๑ เมตร  
หนา  ๐.๑๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๓๒๖,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๗๕๑ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๔ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๒ บานโนนกอก 
(บอบาดาล-ลําหวยลึก) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๔  เมตร  
ยาว ๑,๑๘๑ เมตร  
หนา  ๐.๑๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๓๗๘,๐๐๐ ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๑๘๑ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๕ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๒ บานโนนกอก 
(หลังโรงเรียนโคกลามโนนกอกฯ) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕   เมตร  
ยาว   ๘๑๐ เมตร  
หนา  ๐.๑๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๒๘๓,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๘๑๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๔๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๑.๒ กอสราง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๖ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๓ บานโคกลาม  
(สายโคกลาม–ลําหวยลึก-  บอ
ขยะ)  

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕ เมตร  
ยาว  ๓๕๐  เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๑๓๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๓๕๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชาง 

๗ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๕  บานหนองขาม 
(ทิศเหนือ) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว  ๒๔๔ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๖๐,๐๐๐ 
 

- ถนนกวาง ๓.๕๐ ม. 

ยาว ๒๔๔ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๘ กอสรางถนนดินลงหินคลกุ  
หมู ๕ บานหนองขาม 
(สายวัดเกา– ทิศตะวันออก) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๓ เมตร 
ยาว ๑,๑๓๓ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๒๔๐,๐๐๐ 
 

ถนนกวาง ๓ ม. 
ยาว ๑,๑๓๓ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๙ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๕  บานหนองขาม 
(สายบานหนองขาม-บานหวยมวง) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕  เมตร 
ยาว  ๗๑๐ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๒๕๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๗๑๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

 
 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๔๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๑.๒ กอสราง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๐ กอสรางถนนดินลงหินคลุก 
หมู ๖ บานโนนชาด 
(โนนชาด-หวยมวง (ผานโคกอีโดก) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕   เมตร 
ยาว ๑,๖๙๐ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๕๙๐,๐๐๐ 
 

- ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว  ๑,๖๙๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๑ กอสรางถนนดินลงหินคลุก 
หมู ๗ บานหวยมวง 
(หวยมวง-โนนชาด (ผานโคกอีโดก) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕   เมตร 
ยาว ๓๘๖ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๑๔๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๓๘๖ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๒ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๙ บานหลักดาน  
(ซอยรวมใจ) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕  เมตร 
ยาว  ๘๘ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๓๐,๐๐๐ 
 

- ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๘๘ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๓ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๙ บานหลักดาน  
(ทิศเหนือวัด-นาพอเสรมิ) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕   เมตร  
ยาว  ๗๑๘ เมตร  
หนา ๐.๑๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๒๕๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๗๑๘ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๔ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๙ บานหลักดาน  
(ซอยวันเฉลิม) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง   ๖  เมตร 
ยาว   ๖๐  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๒๕,๐๐๐ ถนนกวาง ๖  ม. 
ยาว  ๖๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๔๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๑.๒ กอสราง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๕ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๑๐ บานหันนอย   
(รอบบานทิศตะวันออก–ขาง รร.) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕   เมตร   
ยาว ๔๖๐  เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๑๖๐,๐๐๐ 
 

- ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๔๖๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๖ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๑๐ บานหันนอย   
(ซอยนางหนูภาร) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๓   เมตร   
ยาว ๑๐๔  เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๒๒,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๔๖๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๗ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๑๐ บานหันนอย   
(ซอยนายไสว ออนโสภา) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๓   เมตร   
ยาว ๑๔๔  เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๔๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๔๖๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๘ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๑๑  บานโคกกุง   
(หวยทรายตอนบน) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง   ๕  เมตร 
ยาว    ๒๕๓  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๙๐,๐๐๐  - - ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๒๕๓ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

 
 
 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๔๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๑.๒ กอสราง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๙ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๑๒ บานหนองหญาปลอง  
(สายรอบบานทิศใต) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ลงดิน 
กวาง  ๗  ม. ยาว ๗๑๘ ม. 
สูง ๐.๔๐ ม. 
- หินคลุก 
กวาง ๖ ม. ยาว ๗๑๘ ม.  
สูง ๐.๑๐ ม. 

(ตามแบบ อบต.กาํหนด) 

-  ๓๘๗,๐๐๐ - ถนน 
ยาว ๑,๔๓๖ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๒๐ กอสรางถนนดินลงหินคลุก  
หมู ๑๔ บานใหมสามัคค ี
(ปูตา-ลําหวยลึก) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง   ๔  เมตร 
ยาว  ๑,๐๑๐  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๒๘๓,๐๐๐ ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว  ๑,๐๑๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๒๑ กอสรางถนนดินลงหินคลุก 
หมู ๑๔ บานใหมสามัคค ี
(สายรอบบานทิศเหนือ) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๔  เมตร 
ยาว   ๔๐๐  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๑๒๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

 
 
 
 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๔๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๑.๓ กอสราง/ปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ กอสรางถนนดินลงหินลูกรัง 
หมู ๒ บานโนนกอก   
(แยกหนองไห-บอขยะ/โคกลาม) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕  เมตร  
ยาว ๑,๓๔๓ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๑๖๐,๐๐๐ - ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๑,๓๔๓ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๒ กอสรางถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู ๖  บานโนนชาด  
(ทิศตะวันตก-นาพอสุด) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๔ เมตร  
ยาว   ๘๔๕   เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๘๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๘๔๕ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๓ กอสรางถนนดินลงหินลูกรัง  
หมูท่ี ๔  บานหนองแปน 
(สายแยกนาพอใย–หนองบัวนาค) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๔  เมตร 
ยาว ๑,๔๕๐ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๑๓๔,,๐๐๐ - ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๔๕๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๔ กอสรางถนนดินลงหินลูกรัง 
หมู ๔  บานหนองแปน  
(ชวงนาพอบุญ-ปาชาบานใหมสามัคคี) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๔  เมตร 
ยาว ๙๒๑ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๘๕,๐๐๐ ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๙๒๑ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๕ กอสรางถนนดินลงหินลูกรัง 
หมู ๔  บานหนองแปน  
(ชวงนาพออรุณ – นาพอพรมมา) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๔  เมตร 
ยาว ๕๙๒ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๖๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๕๙๒ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๕๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๑.๓ กอสราง/ปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๖ กอสรางถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู ๘  บานโนนเพ็ก  
(รอบบานทิศตะวันตก) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๔  เมตร 
ยาว  ๑,๔๕๖   เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๑๓๑,๐๐๐ ถนนกวาง  ๔ ม. 
ยาว  ๑,๔๕๖ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๗ กอสรางถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู ๘  บานโนนเพ็ก  
(บานโนนเพ็ก–บานหนองแวงโคตร) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๔  เมตร 
ยาว  ๑,๔๕๖   เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๑๔๐,๐๐๐ ถนนกวาง  ๔ ม. 
ยาว  ๑,๔๕๖ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๘ กอสรางถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู ๘  บานโนนเพ็ก  
(ซอยอยูดี) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๓  เมตร 
ยาว  ๘๗   เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๑๐,๐๐๐ ถนนกวาง  ๓ ม. 
ยาว  ๘๗ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๙ กอสรางถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู ๙ บานหลักดาน  
(รอบบานทางทิศใต) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๔  เมตร  
ยาว  ๓๖๐  เมตร  
หนา ๐.๑๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๓๓,๐๐๐ 
 

- ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๓๖๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๐ กอสรางถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู ๑๐ บานหันนอย 
(ขางวัด – ลําหวยแอก) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕  เมตร 
ยาว   ๑๒๐  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๑๔,๐๐๐ ถนนกวาง  ๕ ม. 
ยาว  ๑๒๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๕๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๑.๓ กอสราง/ปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๑ กอสรางถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู ๑๑ บานโคกกุง 
(โคกกุง – บอบาดาล) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๕  เมตร 
ยาว   ๑,๓๐๐  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๑๔๙,๐๐๐ ถนนกวาง  ๕ ม. 
ยาว  ๑๒๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๒ กอสรางถนนดินลงหินลูกรัง 
หมู ๑๑  บานโคกกุง   
(สามแยกหนองเลิงเบ็น-บานโคกลาม) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๖  เมตร 
ยาว ๑,๓๔๒  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๑๘๕,๐๐๐ 
 

- ถนนกวาง  ๖ ม. 
ยาว ๑,๓๔๒ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๓ กอสรางถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู ๑๒ บานหนองหญาปลอง 
(วัดศรีทองฯ-บานหนองแวงโคตร)  

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง   ๕  เมตร 
ยาว   ๑,๗๙๗  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๒๐๖,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๑,๗๙๗ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๔ กอสรางถนนดินลงหินลูกรัง  
หมู ๑๒ บานหนองหญาปลอง 
(คสล.ทิศเหนือ-โคกสาธารณะ)  

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง   ๕  เมตร 
ยาว   ๗๐๓ เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๘๑,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๗๐๓  ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

 
 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๕๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๑.๔ กอสรางถนนดินยกระดับ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ กอสรางถนนดินยกระดับ  
หมู ๒ บานโนนกอก 
(แยกนานายสํารวย-นานายเคน 
ผาดนอก) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๓ เมตร    
ยาว   ๒๐๐  เมตร  
สูง    ๐.๖๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๑๕,๐๐๐ 
 

- ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๗๑๙  ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๒ กอสรางถนนดินยกระดับ  
หมู ๔ บานหนองแปน   
(ชวงบานพอหมื่น(บานทองถิ่นไทย) – 

นาพอตวน) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๖  เมตร    
ยาว ๖๐๐  เมตร  
สูง ๐.๖๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๘๗,๐๐๐ - ถนนกวาง ๖ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๓ กอสรางถนนดินยกระดับ   
หมู ๘ บานโนนเพ็ก  
(สายขางบริษัทไทยสมัย –
บานอุมจาน) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕ เมตร  
ยาว ๗๘๐ เมตร  
หนา ๑.๕๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๒๓๔,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๗๘๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๔ กอสรางถนนดินยกระดับ   
หมู ๘ บานโนนเพ็ก  
(สายตนตาล – นานายประชา 
กดนอก) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕ เมตร  
ยาว ๓๑๐ เมตร  
หนา ๑.๕๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๙๓,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๓๑๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๕๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๑.๔ กอสรางถนนดินยกระดับ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕ กอสรางถนนดินยกระดับ   
หมู ๘ บานโนนเพ็ก  
(สายมิตรภาพ – ถนนโคกปาชา) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕  เมตร  
ยาว ๒๒๐ เมตร  
หนา ๑.๕๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๖๖,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๒๒๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๖ กอสรางถนนดินยกระดับ   
หมู ๘ บานโนนเพ็ก  
(สายรานรีไซเคิล–บานโนนง้ิว) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๕  เมตร  
ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๑.๕๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๖๐,๐๐๐ ถนนกวาง ๕ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๗ กอสรางถนนดินยกระดับ   
หมู ๘ บานโนนเพ็ก  
(นานายประชา-หนองเลิงเบ็น) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง   ๓  เมตร 
ยาว    ๖๘๐  เมตร   
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

๑๐,๐๐๐ ถนนกวาง  ๓ ม. 
ยาว  ๖๘๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๘ กอสรางถนนดินยกระดับ  
หมู ๑๐ บานหันนอย   
(นานายบญุตา-สามแยก- ลําหวยบอ) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๔   เมตร   
ยาว  ๑,๘๐๐ เมตร  
สูง ๐.๖๐ เมตร  
พรอมวางทอ ๓ จุด 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๒๐๐,๐๐๐  - - ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

 
 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๕๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๑.๔ กอสรางถนนดินยกระดับ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๙ กอสรางถนนดินยกระดับ  
หมู ๑๑ บานโคกกุง 
(สามแยกพอเถิง-ลําหวยโจด) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๔   เมตร   
ยาว  ๕๗๒ เมตร  
สูง ๑.๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๙๐,๐๐๐  - 
 

- ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๕๗๒ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๐ กอสรางถนนดินยกระดับ  
หมู ๑๑ บานโคกกุง 
(ปายูคาลิปฯ-ลําหวยบอ) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง  ๖   เมตร   
ยาว  ๑,๕๗๕ เมตร  
สูง ๑.๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๓๗๘,๐๐๐ 
 

- ถนนกวาง ๖ ม. 
ยาว ๑,๕๗๕ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๑ กอสรางถนนดินยกระดับ  
หมู ๑๓ บานหนองแวงโคตร 
(สายบานหนองแวงโคตร – โคก
สาธารณะ) 
 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ชวงที ่๑  กวาง ๕  ม.  
ยาว  ๕๑๕ ม. สูง ๐.๘๐ ม. 
- ชวงที ่๒  กวาง ๕ ม.  
ยาว  ๓๐๐ ม. สูง ๐.๔๐ ม. 
- ชวงที ่๓  กวาง ๕  ม.  
ยาว  ๑๐๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. 
พรอมวางทอ Ø ๐.๖๐X๗ ทอน 
(ตามแบบ อบต.กาํหนด) 

๑๔๐,๐๐๐  - - ถนนยาว ๙๑๕ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

๑๒ กอสรางถนนดินยกระดับ  
หมู ๑๔ บานใหมสามัคค ี
(สายถนน ลาดยาง-ลําหวยลึก/ชวง
นานายหมื่น) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง ๔  เมตร  
ยาว  ๔๒๐ เมตร  
หนา  ๐.๖๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๔๐,๐๐๐  - 
 

- ถนนกวาง ๔ ม. 
ยาว ๔๒๐ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๕๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๑.๔ กอสรางถนนดินยกระดับ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๓ กอสรางถนนดินยกระดับ  
หมู ๑๔ บานใหมสามัคคี  
(ปูตา – ถนนดํา) 

- เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรอยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กวาง   ๔  เมตร 
ยาว  ๘๑๙  เมตร   
หนา ๐.๖๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 

๗๙,๐๐๐  - - ถนนกวาง  ๔ ม. 
ยาว  ๘๑๙ ม. 
๑ เสน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๕๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๑.๕  ซอมแซมผิวจราจรถนน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ ซอมแซมผิวจราจร ถนน คสล.
ถนนหินคลุก และถนนดิน ปรับ
เกรดถนนภายในหมูบานและ
ถนนเช่ือมระหวางหมูบาน  
หมู ๑ - ๑๔  ตําบลหนองแวง
โสกพระ 
 
 

- เพ่ือซอมแซมผิวจราจร 
ลงหินคลุก ปรับเกรด ถนน
ภายในหมูบานและถนน
เช่ือมระหวางหมูบาน ท้ัง 
๑๔ หมูบาน สําหรับให
ประชาชนใชสัญจรไปมา 
และลาํเลยีงผลผลิต
ทางการเกษตรไดสะดวก 
ปลอดภัย 
 

ถนนภายในหมูบาน/
ถนนเช่ือมระหวาง
หมูบาน ๑๔ หมูบาน 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ถนนมีสภาพใช
งานไดดีข้ึนท้ัง 
๑๔ หมูบาน 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๕๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๑.๖ กอสรางถนนน้ําลนไหลผาน/ซอมแซมฝาย 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ ซอมแซมฝายนํ้าลน 
หมู ๑ บานหนองแวงโสกพระ 
(ชวงโปรงแดง) 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าไว
ใชในพ้ืนท่ีการเกษตร  
 

กอสรางถนนนํ้าลน 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด) 

-  - 
 

*๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หนวยงานอื่น 

สภาพใชงานได
ตามเดิม 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีนํ้า
ใชในการทําเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

๒ ซอมแซมฝายนํ้าลน  
หมู ๙  บานหลักดาน 
(ชวงนาพอเรียน) 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าไว
ใชในพ้ืนท่ีการเกษตร  
 

กอสรางถนนนํ้าลน 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

-  - 
 

*๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หนวยงานอื่น 

สภาพใชงานได
ตามเดิม 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีนํ้า
ใชในการทําเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

๓ กอสรางถนนนํ้าลน 
หมู ๙ บานหลักดาน 
(ขามลําหวยแอก) 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าไว
ใชในพ้ืนท่ีการเกษตร  
 

กอสรางถนนนํ้าลน 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

-  - *๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หนวยงานอื่น 

กักเก็บนํ้าและ
ระบายนํ้าไดดีข้ึน 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีนํ้า
ใชในการทําเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

๔ กอสรางถนนนํ้าลน  
หมู ๑๐ บานหันนอย     
(ฝายนํ้าลาดบอตะครอง) 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าไว
ใชในพ้ืนท่ีการเกษตร  
 

กอสรางถนนนํ้าลน 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

-  - *๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หนวยงานอื่น 

กักเก็บนํ้าและ
ระบายนํ้าไดดีข้ึน 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีนํ้า
ใชในการทําเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

๕ กอสรางถนนนํ้าลน  
หมู ๑๐ บานหันนอย     
(ฝายนํ้าลาดลาํหวยบอ) 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าไว
ใชในพ้ืนท่ีการเกษตร  
 

กอสรางถนนนํ้าลน 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

-  - *๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หนวยงานอื่น 

กักเก็บนํ้าและ
ระบายนํ้าไดดีข้ึน 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีนํ้า
ใชในการทําเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๕๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๑.๖ กอสรางถนนน้ําลนไหลผาน/ซอมแซมฝาย 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๖ กอสรางถนนนํ้าลน  
หมู ๑๐ บานหันนอย     
(ฝายนํ้าลาดลาํหวยโจด) 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าไว
ใชในพ้ืนท่ีการเกษตร  
 

กอสรางถนนนํ้าลน 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

-  - *๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หนวยงานอื่น 

กักเก็บนํ้าและ
ระบายนํ้าไดดีข้ึน 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีนํ้า
ใชในการทําเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

๗ กอสรางถนนนํ้าลน  
หมู ๑๔ บานใหมสามัคค ี
(หนองไห:นานายหนุน/นางลําดวน) 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าไว
ใชในพ้ืนท่ีการเกษตร  
 

กอสรางถนนนํ้าลน 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

-  *๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หนวยงานอื่น 

- กักเก็บนํ้าและ
ระบายนํ้าไดดีข้ึน 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีนํ้า
ใชในการทําเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

๘ กอสรางถนนนํ้าลน  
หมู ๑๔ บานใหมสามัคค ี
(ลําหวยไห-ลําหวยลึก)  

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าไว
ใชในพ้ืนท่ีการเกษตร  
 

กอสรางถนนนํ้าลน 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

-  - *๔๕๐,๐๐๐ 
(*อบต./ 

หนวยงานอื่น 

กักเก็บนํ้าและ
ระบายนํ้าไดดีข้ึน 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีนํ้า
ใชในการทําเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๕๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๒  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๒.๑ รางระบายน้ํา / ระบบประปาหมูบาน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. 
แบบรางเปด ฝาตระแกรง  
หมู ๑ บานหนองแวงโสกพระ  
(ถนนขางศาลาแดง) 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบานและระบายนํ้าเสีย
ออกจากหมูบาน 

กวาง  ๐.๓  เมตร 

ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๖๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๑,๒๙๖,๐๐๐ 
 

รางกวาง ๐.๓ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. 

- สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๒ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. 
แบบรางเปด ฝาตระแกรง  
หมู ๑ บานหนองแวงโสกพระ  
(ซอยสุเทพ) 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบานและระบายนํ้าเสีย
ออกจากหมูบาน 

กวาง  ๐.๓  เมตร 

ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๖๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  - ๑,๒๙๖,๐๐๐ 
 

รางกวาง ๐.๓ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. 

- สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๓ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. 
แบบรางเปด ฝาตระแกรง  
หมูท่ี ๒ บานโนนกอก  
(กลางหมูบาน) 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบานและระบายนํ้าเสีย
ออกจากหมูบาน 

กวาง  ๐.๓  เมตร 

ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว ๖๒๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

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

- สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๔ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. 
แบบรางเปด ฝาตระแกรง  
หมูท่ี ๔ บานหนองแปน  

(สายกลางบาน) 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบานและระบายนํ้าเสีย
ออกจากหมูบาน 

กวาง  ๐.๓  เมตร 

ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๗๑๑  เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

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

- สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๖๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๒.๑ รางระบายน้ํา / ระบบประปาหมูบาน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. 
แบบรางเปด ฝาตระแกรง  
หมูท่ี ๕ บานหนองขาม  
(รอบหมูบาน) 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบานและระบายนํ้าเสีย
ออกจากหมูบาน 

กวาง  ๐.๓  เมตร 

ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๗๑๑  เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

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

- สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๖ กอสรางรางระบายนํ้า คสล.      
หมู ๖ บานโนนชาด  

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบานและระบายนํ้าเสีย
ออกจากหมูบาน 
 

ยาว ๑๗๖ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๒๔๗,๐๐๐  - - ยาว ๑๗๖ ม. - สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๗ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. 
แบบรางเปด ฝาตระแกรง  
หมู ๖ บานโนนชาด 
(เรียบถนนลาดยาง) 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบานและระบายนํ้าเสีย
ออกจากหมูบาน 

กวาง  ๐.๓  เมตร 

ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๙๔๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

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

- สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๘ กอสรางรางระบายนํ้า คสล.      
หมู ๘ บานโนนเพ็ก  

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบานและระบายนํ้าเสีย
ออกจากหมูบาน 
 

ยาว ๑๐๓ เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๒๙๔,๐๐๐  - - ยาว ๑๐๓ ม. - สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๖๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๒.๑ รางระบายน้ํา / ระบบประปาหมูบาน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๙ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. 
แบบรางเปด ฝาตระแกรง  
หมู ๘ บานโนนเพ็ก 
(หนา รพ.สต.หนองแวงโสกพระ) 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบานและระบายนํ้าเสีย
ออกจากหมูบาน 

กวาง  ๐.๓  เมตร 

ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๑๘๔  เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

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

- สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๐ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. 
แบบรางเปด ฝาตระแกรง  
หมู ๙  บานหลักดาน  
(สายกลางบาน) 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบานและระบายนํ้าเสีย
ออกจากหมูบาน 

กวาง  ๐.๓  เมตร 

ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๔๙๕   เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

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

- สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๑ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. 
แบบรางเปด ฝาตระแกรง  
หมู ๑๓ บานหนองแวงโคตร  
(สายกลางบาน) 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบานและระบายนํ้าเสีย
ออกจากหมูบาน 

กวาง  ๐.๓  เมตร 

ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๓๗๕  เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 

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

- สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๒ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. 
แบบรางเปด ฝาตระแกรง  
หมูท่ี ๑๔  บานใหมสามคัคี 
(สายกลางบาน) 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบานและระบายนํ้าเสีย
ออกจากหมูบาน 

กวาง  ๐.๓  เมตร 

ลึก ๐.๓  เมตร 
ยาว  ๔๒๔   เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 

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

- สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๖๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๒.๑ รางระบายน้ํา / ระบบประปาหมูบาน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๓ ปรับปรุงซอมแซมรองระบายนํ้า 
คสล. หมูท่ี ๓ บานโคกลาม 

- เพ่ือลดปญหานํ้าทวมขัง
และระบายนํ้าเสียออกจาก
หมูบาน 
 

๑ แหง 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

 

-  ๑๐๐,๐๐๐ - จํานวนรอง
ระบายท่ี
ซอมแซม 

- สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๔ วางทอระบายนํ้า 
หมู ๔ บานหนองแปน 
(ซอยประชาสามัคคี) 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบานและระบายนํ้าเสีย
ออกจากหมูบาน 
 

๑ แหง 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

 

-  - ๔๕๐,๐๐๐ จํานวนการวาง
ทอระบายนํ้า 

- สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๕ วางทอระบายนํ้า 
หมู ๖ บานโนนชาด 
(ซอยพอเพียง) 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบานและระบายนํ้าเสีย
ออกจากหมูบาน 
 

๑ แหง 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

 

๔๕๐,๐๐๐  - - จํานวนการวาง
ทอระบายนํ้า 

- สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๖ วางทอระบายนํ้า 
หมู ๘ บานโนนเพ็ก 
(ซอยนายประสิทธ์ิ เผือดนอก) 

- เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบานและระบายนํ้าเสีย
ออกจากหมูบาน 
 

๑ แหง 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

 

๔๕๐,๐๐๐  - - จํานวนการวาง
ทอระบายนํ้า 

- สามารถระบายนํ้าได
อยางสะดวก และนํ้าไม
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

 
 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๖๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๒.๑ รางระบายน้ํา / ระบบประปาหมูบาน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๗ กอสรางระบบประปาหมูบาน 
หมูท่ี ๒ บานโนนกอก 

- เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าประปาใชอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 

กอสรางประปา 
ขนาด  ๘ ลบ.ม.  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๕๐๐,๐๐๐  - - ครัวเรือนมีนํ้าใช
รอยละ ๑๐๐ 

- ประชาชนไดใชนํ้า
อุปโภค-บริโภคท่ีสะอาด
ท่ัวถึง 

กองชาง 

๑๘ ปรับปรุงระบบกรองนํ้าประปา
หมูบาน หมูท่ี ๔  
บานหนองแปน 

- เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
อุปโภคบรโิภคท่ีสะอาด 
 

ปรับปรุงระบบกรอง
นํ้าประปา 

-  - ๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนมีนํ้า
สะอาดใชรอยละ 
๑๐๐ 

- ประชาชนไดใชนํ้า
อุปโภค-บริโภคท่ีสะอาด
ท่ัวถึง 

กองชาง 

๑๙ ติดตั้งเครื่องกรองนํ้าระบบ
ประปา หมูท่ี ๖  
บานโนนชาด 

- เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
อุปโภคบรโิภคท่ีสะอาด 
 

เครื่องกรองนํ้า  
จํานวน ๑ เครื่อง 

-  - ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนเครื่อง
กรองนํ้าท่ีติดตั้ง 

- คุณภาพนํ้าจากเครื่อง
กรองสะอาดมากข้ึน 

กองชาง 

๒๐ จัดซื้อปมซมัเมอรส - เพ่ือจัดซื้อปมซัมเมอรส
สําหรับซอมแซมระบบ
ประปาหมูบานภายใน
ตําบลหนองแวงโสกพระ 
ท้ัง ๑๔ หมูบาน 

ปมซัมเมอรส 
จํานวน ๕ ตัว 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนปม
ซัมเมอรส 

- ราษฎรมีนํ้าประปาใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๒๑ ซอมแซมระบบประปาหมูบาน  
หมู  ๑ – ๑๔    
ตําบลหนองแวงโสกพระ 

- เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
สะอาดอุปโภค-บริโภค 
 

ซอมแซมระบบประปา
และทอสงท่ีชํารุด 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การใชงานไดดี
ดังเดิม 
 

- ราษฎรมีนํ้าสะอาด
สําหรับไวใชเพ่ือการ
อุปโภคอยางเพียงพอ 

กองชาง 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                 ๖๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ    
 

๓.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมใหไดมาตรฐาน  / ๓.๒.๒  ขยายเขตไฟฟา / ติดตั้ง ปรับปรุง ซอมแซม 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ ขยายเขตไฟฟาแรงสูง/ต่ําและ
ไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน
ทุกหมูบานในเขต 
ตําบลหนองแวงโสกพระ 
 

- เพ่ือขยายเขตไฟฟาให
ท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ีทุก
หมูบาน 
 

อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอพลเพ่ือ
ขยายเขตไฟฟาภายใน
ตําบล 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

 ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ระยะเขตไฟฟา
สองสวางเพ่ิมข้ึน 
 

ประชาชนมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือนทุกหลังคา
เรือน 

กองชาง 

๒ จัดซื้อวัสดสุําหรับตดิตั้งและ
ซอมแซมไฟฟาสองสวางทุก
หมูบานในเขตตาํบลหนองแวง
โสกพระ 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึงและ
ปลอดภัย 
 
 

จุดท่ีมีไฟฟาสองสวาง
ทุกหมูบาน 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ไฟฟาสองสวาง
ทุกจุดท้ัง ๑๔ 
หมูบาน 
 

ประชาชนสะดวก และ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมาในเวลาค่ําคืน 

กองชาง 

 
 


