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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
---------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและสะพาน ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 จาก
บริเวณถนน คสล.เดิม ถึงประตูน้ า  

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 

กว้างเฉลี่ย  5 เมตร ยาว 550 
เมตร  หนา 0.10 เมตร (ตาม
แบบอบต.ก าหนด) 

-  130,000 130,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
ลดอุบัตเิหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที ่1 จาก
บริเวณถนนแสวงหา - ท่าช้างถึง
ประตูน้ า(ฝั่งตะวันตก) 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 
 

ลงหินคลุก กว้างเฉลีย่  5 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร  หนา 0.10 
เมตร (ตามแบบอบต.ก าหนด) 

-  130,000 130,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
ลดอุบัตเิหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 บริเวณ
นานางสมหมายชูเชิด ถึงจุด
เชื่อมต่อหมู่ 14 ต.แสวงหา  

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 

กว้างเฉลี่ย  3 เมตร ยาว 1,000 
เมตร  หนา 0.10 เมตร (ตาม
แบบอบต.ก าหนด) 

-  50,000 50,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
ลดอุบัตเิหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

กองช่าง 

4 
 
 
 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 จาก
บริเวณด้านข้างโรงงานเล้งเฮง ถึง
จุดเช่ือมต่อหมู่ที่ 3 ต.โพธิ์
ประจักษ์ อ.ท่าช้าง 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร(ตาม
แบบอบต.ก าหนด) 
 

-  15,000 15,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
ลดอุบัตเิหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

กองช่าง 



-๒๓- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

5 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 บริเวณ
ถนนสายแสวงหา-ท่าช้าง ถึง
บริเวณบา้นนายเจยีก รักทอง 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 

กว้างเฉลี่ย  5 เมตร ยาว 1,800 
เมตร  หนา 0.10 เมตร (ตาม
แบบอบต.ก าหนด)  

-  15,000 15,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
ลดอุบัตเิหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 จากถนน
สายแสวงหา – ท่าช้าง ถึงจุด
เชื่อมต่อ เขตหมู่ที1่4ต.แสวงหา 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว  1,700 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร(ตาม
แบบอบต.ก าหนด) 
 

-  50,000 50,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
ลดอุบัตเิหตุที่อาจ 
เกิดขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 จากถนน
สายแสวงหา-ท่าช้างถึงเขตหมู่ 6 
ต.แสวงหา (บริเวณนาอาจารย์
ขวัญยืน) 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร(ตาม
แบบอบต.ก าหนด) 
 

-  10,000 10,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
ลดอุบัตเิหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 1  จากถนน 
คสล.สายแสวงสุข-ห้วยไผ่ ถึงจุด
เชื่อมต่อหมู่ 3 ต.โพธิ์ประจักษ์ อ.
ท่าช้าง 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,280 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร (ตาม
แบบอบต.ก าหนด) 

-  20,000 20,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
ลดอุบัตเิหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 จาก
บริเวณถนน คสล.สายแสวงสุข-
จ าลอง ถึงนานายมานัด สงวนผิว  
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น 
 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 600 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร(ตาม
แบบอบต.ก าหนด) 
 
 

-  15,000 15,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
ลดอุบัตเิหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

กองช่าง 



-๒๔- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

10 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 จาก
บริเวณถนน สายท่าช้าง -แสวงหา 
ถึงจุดเช่ือมต่อหมู่ที่ 6 ต.จ าลอง อ.
แสวงหา 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบ
อบต.ก าหนด) 

-  100,000 100,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
ลดอุบัตเิหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล.หมู่ที ่1 บรเิวณทางเข้า
หมู่บ้าน ถึงสุดเขต คสล.เดมิ  

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 
 

กว้าง 5 เมตร ยาว 537 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร(ตามแบบ
อบต.ก าหนด) 

-  130,000 130,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
ลดอุบัตเิหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

กองข่าง 

12 
 
 
 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้าน
นายสายันต์  เกตุสังข ์
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น  
 

กว้าง 5 เมตร ยาว 537 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร(ตามแบบ
อบต.ก าหนด) 

-  200,000 200,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อลดอุบัตเิหตุที่
อาจเกิดขึ้น  

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 
จากถนน แสวงหา-ท่าช้าง ถึงจุด
เชื่อมต่อหมู่ที่ 14 ต.แสวงหา   

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 

กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ย 
0.30 เมตร (ตามแบบอบต.
ก าหนด) 
 

200,000  - - เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
ลดอุบัตเิหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 
จากบริเวณถนนสายแสวงหา -ท่า
ช้าง ถึงจุดเช่ือมต่อ  หมู่ที่ 14  ต.
แสวงหา 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 

กว้าง 3 เมตร ยาว 400เมตร 
หนา 0.15 เมตรพร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ย 
0.50 เมตร (ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

-  350,000 350,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
ลดอุบัตเิหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

กองช่าง 



-๒๕- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

15 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 
จากสวนนายพงามมีแก้ว ถึงถนน 
คสล.เดิม (คันคลอง) 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 250เมตร 
หนา 0.15 เมตรพร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ย 
0.50 เมตร (ตามแบบอบต.
ก าหนด) 
 

150,000  -  เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างลานคสล.หมู่ที่ 1 
จากหน้าบ้านนางกุหลาบ เพ็งดี ถึง
บ้านนายจอง  ชมเชย 
 

-เพื่อไว้ส าหรับจัด
กิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

กว้าง 7 เมตร ยาว 50เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบอบต.
ก าหนด) 
 

-  50,000 50,000 มีพื้นท่ีส าหรับจัด
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 80 

-เพื่อไว้ส าหรับจัด
กิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

17 
 
 
 

โครงการก่อสร้างไหล่ทางพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 1 (จ านวน 2 จุด)  

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น  
 

จุดที่ 1 จากบริเวณบ้านนาย
ประเสริฐ - นายพงาม มีแก้ว 
จุดที่ 2 จากบริเวณบ้าน           
นายบิน สุพรรณเทยีน - ถึงนานาง
เสมอ เรืองศักดิ ์
 

-  100,000 100,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อลดอุบัตเิหตุที่
อาจเกิดขึ้น  
 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทาง หมู่
ที่ 1 รอบหมู่บ้านด้วยหินคลุก
บริเวณหน้าบ้านนายส าเนาช่ืนอุรา 
ถึงหน้าบ้านนายสุพินสุพรรณเทียน 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น  
 

กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 10 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ
อบต.ก าหนด) 
 
 

-  50,000 50,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 80 
 

เพื่อลดอุบัตเิหตุที่
อาจเกิดขึ้น  
 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตถนน หมู่ที่ 1 
จากนานางสุนันท์ จันทนะวรรธนะ 
ถึงบริเวณบ้านนางศรีไพร เตีย
เจริญ 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่ 
อาจเกิดขึ้น 
 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

-  100,000 100,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
ลดอุบัตเิหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

กองช่าง 



-๒๖- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

20 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ทิ้งน้ า (หนองกระดี่)หมู่ที่ 1 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
 

สะพานกว้าง 7 เมตร ยาว 26 
เมตร (ตามแบบอบต.ก าหนด) 
 
 
 

-  - 2,500,000 ลดระยะเวลาใน
การเดินทางขนส่ง
สินค้าคิดเป็นร้อย
ละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

21 
 
 
 

โครงการติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 1 
( จ านวน 3 จุด) 

เพื่อลดอุบัตเิหตุที่
เกิดขึ้น 

จุดที่ 1บริเวณสามแยกต้นโพธ์ิ  
จุดที่ 2บริเวณหน้าศาลาแสวงสุข 
จุดที่ 3บ้านนายส ารวย สังข์วงษ ์
 

-  10,000 10,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
ลดอุบัตเิหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

กองช่าง 

22 
 
 
 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 จาก
บริเวณบา้นนางส ารวม ค าสวสัดิ์ 
ถึงบริเวณดอนยายเย็น  
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 620 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร(ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  10,000 10,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น  
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 จาก
บริเวณนานางส าเนา ปานทอง ถึง
หมู่ที่ 1 ต.ห้วยไผ ่
 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

-  10,000 10,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 จาก
บริเวณบา้นนางม้วย โตสมมุติ ถึง
จุดเช่ือมต่อ  ต.โพธิ์ประจักษ์ อ.ท่า
ช้าง จ.สิงห์บุรี 
 

 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 890 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

-  150,000 150,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 



-๒๗- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

25 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 จาก
บริเวณหนองลาดเค้าถึง ร.ร.ประ
สิทธิวิทยาฯ 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
1,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  200,000 200,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 จาก
บริเวณนานายไฉน ถึงเขตติดต่อ
หมู่ที่ 1 ต.ห้วยไผ ่
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 265 
เมตร หนา 0.10 เมตร  (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

-  50,000 50,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 2จากบรเิวณ
ถนนดนิรมิคลองหว้ยไผ่ – แสวงหา ถึง
บ้านนายสมเกยีรติ  อยู่นาน 
 

-เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 130 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
195 ลบ.ม.(กลบหลุมบ่อ
บางส่วน) พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
 

-  30,000 30,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 จากแยก
ถนน คสล.ไปหนองลาดเค้า ถึงจุด
เชื่อมต่อต าบลแสวงหา 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,400  
เมตร หนา 0.10 เมตร(ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

-  30,000 30,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2บ้านนาง
ส ารวม ค าสวัสดิ์ ถึงจุดเช่ือมต่อ
ต าบลโพธิ์ประจักษ์จ.สิงห์บุร ี

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 1,260  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  700,000 700,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 



-๒๘- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

30 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2     
จากบ้านนายปัญญา ด้วงชนะ ถึง
จุดเช่ือมต่อ หมู่ที่ 1 ต.บางระจัน 
จ.สิงห์บุร ี

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  120,000 120,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อม
สร้างถนน ผิวจราจรถนน คสล.หมู่
ที่ 2 จากหน้าวัดเขาบวช ถึง 
บ้านพักชลประทาน หมู่ที่ 4 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 4.70 กม. ใน
จุดที่ช ารุดเสียหาย (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

-  1,900,000 - เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง/
หินคลุก หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนาง
สมบัติ จินดา ถึงบ้านนายเสียน 
จินดา 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 (ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 
 

-  50,000 50,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ 2 จาก
บริเวณบา้นนางสุมาลี พุ่มพิศ ถึง
บริเวณบา้นนายวิชัย สิงห์ห่วง  
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 100 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.50 เมตร พร้อม
ลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลีย่ 3 
เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 
 

-  50,000 50,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 
2 จากบ้านนางศรี พวงภู่ ถึงบ้าน
นางค า แซ่อ้ิว 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3  เมตร  ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

-  70,000 70,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 



-๒๙- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

35 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 2 บ้านนางส ารวม ค า
สวัสดิ์ ถึงจุดเชื่อมต่อต าบล
โพธิ์ประจักษ์ จ.สิงห์บุรี   

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 1,260  
เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 
 

-  1,000,000 - เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 2 จากบรเิวณโรงเรยีน
ประสิทธิวิทยาฯถึงหนองลาด
เค้า   

 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตรยาว 1,340 เมตร 
หนา 0.15 เมตรพร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ0.50เมตร
(ตามแบบอบต.ก าหนด) 
 
 

-  1,000,000 - เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่
ที่ 2 จากบริเวณถนนดินรมิ
คลองห้วยไผ่ –แสวงหา ถึง
บริเวณบา้นนายสมเกียรติ อยู่
นาน 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 200  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางเฉลีย่ข้างละ 0.50 
เมตร(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  120,000 120,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

38 
 
 
 
 
 

โครงการเสรมิผิวถนน คสล.           
หมู่ที่ 2 จากบรเิวณบ้านนาย
มาลัย  พ่วงประเสริฐ ถึงบ้าน
นายโพธิ์  สุพรรณเทียน 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม.
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลีย่
ข้างละ 0.10 ม.หรือตามสภาพ
พื้นที่ (ตามแบบอบต.ก าหนด) 
 
 

-  100,000 100,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 



-๓๐- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

39 โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 2 
บริเวณหน้าบ้านนางพะเยาว์ ชูเชิด 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม.
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลีย่ข้าง
ละ 0.10 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ 
(ตามแบบอบต.ก าหนด) 

-  50,000 50,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น  
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

40 
 
 

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม
คลองชลประทาน หมู่ที่ 2 บริเวณ
โค้งหนองลาดเคล้า 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

สะพานกว้าง 8 เมตร ยาว 150 
เมตรสูง 80 เมตร(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 
 

-  2,000,000 - ลดระยะเวลาใน
การเดินทางคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่
ที่ 2 ข้ามคลองชลประทานบริเวณ
หน้าบ้านนางวิเชียร  สิงห์ห่วง 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

สะพานกว้าง 8 เมตร ยาว 30 
เมตร(ตามแบบอบต.ก าหนด) 

300,000  - - สะดวกสบายใน
การเดินทางคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

42 โครงการติดตั้งยางชะลอความเร็ว 
(ลูกระนาด) หมู่ที่ 2บริเวณบา้น
นายสวัสดิ์  นาคศร ี

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

ติดตั้งยางชะลอความเร็ว (2 จุด
หัว-ท้าย) 

-  50,000 50,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

43 โครงการติดตั้งยางชะลอความเร็ว 
หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายบัณฑติ 
พ่วงประเสริฐ ถึงบ้านนางจันจินดา 
(จ านวน ๓จุด) 

-เพื่อลดอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้น 

ติดตั้งยางชะลอความเร็ว (๓ จุด
หัว-ท้าย) 

-  50,000 50,000 ลดอุบัตเิหตุที่จะ
เกิดขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อลดอุบัตเิหตุที่
เกิดขึ้น 

กองช่าง 

44 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที ่2 
(จ านวน 3 จุด) 

-เพื่อลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 

จุดที่ 1บริเวณโค้งหลังเมรุวัดเขา
บวช 
จุดที่ 2 บริเวณโค้งบ้านนางอนงค ์ 
เผ่นโผน 
จุดที่ 3 บริเวณแยกศาลา
ประชาคม 

-  30,000 30,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อลดอุบัตเิหตุบน
ท้องถนน 

กองช่าง 



-๓๑- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560  2561 2562 
45 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริม

ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นเขตเชื่อมต่อ หมู่
ที่ 8 ต าบลแสวงหา สิ้นสุดบรเิวณ
นานายผาด แสงไข่   

-เพื่อให้การ
คมนาคม 
สะดวกสบาย 

กว้าง 3.90 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางเฉลีย่ข้างละ 0.30 
เมตร(ตามแบบอบต.ก าหนด) 
 

-  2,000,000 - เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 จากบรเิวณบา้นนาย
ทวีป สิงห์ห่วง ถึงบ้านนาย
ประเชิญ สืบจากดี  

-เพื่อให้การ
คมนาคม 
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

-  30,000 30,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 
จากบ้านนายอุทัย ทองขยายถึง
แยก รพ.สต.ห้วยไผ่  
 

-เพื่อให้การ
คมนาคม 
สะดวกสบาย 

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร(ตามแบบ
อบต.ก าหนด) 
 

-  200,000 200,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม 
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่3 
จากบริเวณบ้านนางเบญจวรรณ  
สุพงษ์ ถึงบ้านนางสายันต์ ไมตรี
จิตร 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบ
อบต.ก าหนด) 
 

-  30,000 30,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 
จากบริเวณบ้านนางน้อย ปัจฉิม 
ถึงบริเวณบ้านนายบังเอิญ กิ่งทอง 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบ
อบต.ก าหนด) 

-  50,000 50,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่
3 จากบรเิวณบ้านนางประมวล 
พุทธภา ถึงบ้านนายอ านาจ สุขไตร
รัตน ์
 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร(ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

-  100,000 100,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 



-๓๒- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

51 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 3 (จ านวน 4 จุด) 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร 
หนา 0.15 เมตร(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 
จุดที่ 1จากคันคลองห้วยไผ่ ถึง
บริเวณบา้นนายล าไย ฤชาบุตร 
จุดที่ 2จากคันคลองห้วยไผ่ ถึง
บริเวณบา้นนางส้มแป้น  เสือกล้า 
จุดที่ 3 จากคันคลองห้วยไผ่ ถึง
บริเวณบา้นนางล าจวน เสือกล้า 
จุดที่ 4 จากคันคลองห้วยไผ่ ถึง
บริเวณบา้นนางสุนันท์  เข็มเพชร 
 

-  30,000 30,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

52 โครงการลงหินคลุกไหล่ทางรอบ
หมู่บ้านหมู่ที่ 3  

-เพื่อการ
คมนาคม 
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 1.00เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 
 

-  100,000 100,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อการคมนาคม 
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

53 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 3 -เพื่อลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 
 

ติดตั้งกระจกบรเิวณแยกทางโค้ง 65,000  - - อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนลดลงคดิเป็น
ร้อยละ 80 
 

เพื่อลดอุบัตเิหตุบน
ท้องถนน 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 ต่อจาก
เขตหมู่ที่ 8 ต.แสวงหา  จาก
บริเวณบา้นนางจันสาย ประ
ดับเพ็ชร 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
1,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  20,000 20,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น          
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 



-๓๓- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

55 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 จาก
บ้านนายเชาว์  ทองนุ้ย ถึงบริเวณ
บึงสาธารณะ 
 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
1,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  20,000 20,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น          
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรหินคลุกจาก หมู่ที่ 4   
จากนานายเมฆ สาสนะ ถึงนานาย
สว่าง  สุขคง 
 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
1,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-   30,000 30,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น           
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

57 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 จาก
ซอยเข้าบ้านนายใจ  ไม้แก่น 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-   30,000 30,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น          
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 
จากนานายเมฆ  สาสนะ ถึงนา
นายสว่าง  สุขคง 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 330 เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 990 ตร.ม.
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลีย่
ข้างละ0.10เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ (ตามแบบอบต.ก าหนด) 
 

300,000  - - เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 
จากบริเวณบ้านนางทับทิม สาสนะ 
ถึงบริเวณที่ดินนายละมัย  สาสนะ 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 
 

-  300,000 300,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 



-๓๔- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

60 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 4 จากบรเิวณถนน 
คสล.เดิม ถึงบ้านนายบญุส่ง 
นาคประสิทธ์ิ 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 
 

-  50,000 50,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น    
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 4 จากบรเิวณนานาย
สว่าง สุขคง ถึงบริเวณนา
นายทองสุข กองเนียม 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
อบต.ก าหนด) 
 

-  700,000 700,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างสะพาน(ปู
แผ่นพื้น) หมู่ที่ 4 บริเวณ
บ้านนางแกะ กลิ่นกุหลาบ 
 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
 

สะพานคสล.กว้าง 7 เมตร ยาว 
26 เมตร (ตามแบบอบต.
ก าหนด) 
 

-  2,000,000 - ลดระยะเวลาใน
การเดินทางคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

63 
 
 

โครงการติดตั้งยางชะลอ
ความเร็ว(ลูกระนาด)หมู่ที่ 4 
สายวัดหลวงวัง 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

ติดตั้งยางชะลอความเร็วลูก
ระนาด(หัว-ท้าย) 

-  30,000 30,000 อุบัติเหตลุดลง      
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 
บริเวณทางเข้าบา้นนางสวิง                 
กลิ่นกุหลาบ 
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
800เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 
เมตร(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  20,000 20,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น          
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 



-๓๕- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

65 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรหินคลุกหมู่ที่ 
5 จากบรเิวณนานายเยื่อ ศรี
ทับทิม ถึงบ้านนายส าราญ 
พึ่งเสือ   
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 850 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร(ตาม
แบบอบต.ก าหนด) 
 

-  20,000 20,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น          
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 
5  จากบริเวณบ้านนายเหวย 
รอดชาวนา ถึงบ้านนางเคียน 
สกุลทอง   
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร(ตามแบบอบต.ก าหนด) 

-  10,000 10,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

67 
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/
ซ่อมสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก สายบ้านแสวงสุข-บ้าน
ห้วยไผ่  
 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 6,116 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,900ตร.
ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตรตามสภาพ
พื้นที่(ตามแบบอบต.ก าหนด) 
 

-  2,000,000 - เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น  
ร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 5 จากบ้านนาย
สมบูรณ์ สุขศริิ ถึงบ้านนาง
จ าเนียร  คงกรุง 

-เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 
 

กว้าง 2.5 เมตร ยาว 85 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า212.50 ตร.ม. 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลีย่
ข้างละ0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที(่ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

120,000  - - เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 



-๓๖- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

69 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 5  จากบริเวณบ้าน
นายนิเวศ  เกิดทวี ถึงบ้าน
นายถุง  ส าเร็จผล 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ0.50 
เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  100,000 100,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 5 จากถนนหน้าวัดยาง
ถึงถนนคสล.เขต หมู่ทื่ 5 ถึง 
หมู่ที่ 4 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง  3  เมตร ยาว  220  เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ0.50 
เมตร(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  100,000 100,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

71 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 5 จากถนนคสล. ถึง
บ้านนายกมล สุดเอีย่ม 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง  3  เมตร ยาว  100  เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ0.50 
เมตร(ตามแบบอบต.ก าหนด) 
 

-  100,000 100,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 5 จากโค้งรั้ววัดยาง 
ถึงถนนคสล.หน้าโรงเรยีนวัด
ยาง  

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 147 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ0.50 
เมตร(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  130,000 130,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 5 จากบ้านนาย
สมเกียรติ  สมสา ถึงบ้าน
นางทะวาย คุ้ยทรัพย์  

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางเฉลีย่ข้างละ 0.50 
เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 
 

-  150,000 150,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 
 



-๓๗- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

74 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 5 จากบ้านนายใหม่ 
พึ่งเสือ ถึงนานายสง่า คุ้ย
ทรัพย ์

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 
 

กว้าง 3.00เมตร ยาว 500เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ0.50 เมตร
(ตามแบบอบต.ก าหนด) 
 

200,000  - - เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5
บริเวณทางเข้าบา้นนายจอง  
ไม้แก่น 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 800 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร(ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  200,000 200,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

76 โครงการลงหินคลุกเสริมไหล่
ทางถนนคสล.หมู่ที่ 5 เขต
ติดต่อหมู่ที่ 4ถึงหมู่ที่ 5             
ถึงบ้านนายบุญรอด ชมพูนุช 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 3เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร(ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 
 

-  100,000 100,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

77 โครงการลงหินคลุกเสริมไหล่
ทางถนนคสล.หมู่ที่ 5 เขต
ติดต่อหมู่ที่ 3 ถึงวัดยาง 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวกสบาย 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 
 

-  200,000 200,000 เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป็น        
ร้อยละ 80 
 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 
 

 
 
 
 



-๓๘- 
 

 
 

  


