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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ที่ 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1
จากบ้านนายวันชัย วงศรี
อาจถึงหนองสร้างโคก  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 80เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 
จากถนนทางหลวงชนบท 
ถึงบ้านพกัชลประทาน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี 1  
บ้านบ่อใหญ่ 

- - - 2,200,200 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,200,200 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ท่ี 1 ถนนช่วงท่ี
นานายเสถียร บุดสีสวย 
 
(*ข้อบัญญัติ 61) 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

หมู่ท่ี 1  
บ้านบ่อใหญ่ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.1 จากหนอง
สร้างโคก ถึงท่ีท าการ
ก านัน 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

หมู่ท่ี 1  
บ้านบ่อใหญ่ 

- - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ท่ี 1 ช่วงนา
นายพันลพ ราชโคตร 
 
(*จ่ายขาดครั้งที่1) 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาดกว้าง 
1.80*1.80 
จ านวน 2 ช่อง ผิว
จราจร กว้าง 4 
เมตร 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.1 จากที่นา 
นางจา บุดสีสวย ถึงบ้าน
หนองหญ้าปล้อง 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

หมู่ท่ี 1 
บ้านบ่อใหญ่ 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.1 จากที่ท าการ
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ถึงบ่อ
ขยะ 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

หมู่ท่ี 1 
บ้านบ่อใหญ่ 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 
จากบ้านนายทองสูน ค า
หาญพลถึงเขียงหมู 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี 1  
บ้านบ่อใหญ่ 

230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการลงหินคลุกห้วย
สายคอ ม.2 จากที่นานาย
ไสว วงละครถึงที่นานาย
สมจิตร มาลาหอม 

เพื่อลงหินคลุกห้วย
สายคอ 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 

- - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการลงหินคลุก ม.2 
จากบ้านนายนฤดม  
วงศ์ค าช้าง ถึงสี่แยกหมู่ 
12 

เพื่อลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 
260 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 

- - 80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๕๒ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมตลาดนัดชุมชน 
ภายในเขตพื้นท่ี หมู่ท่ี 2 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ตลาดนัดชุมชน 

หมู่ท่ี 2  
บ้านบ่อใหญ่ 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 
จากบ้านนายชาญชัย  
ศรีกุลคร ถึงนานางจันลา  
จันละคร 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี 2 
บ้านบ่อใหญ่ 

230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน ม.3 จากนา
นายสมพาน ไมตรีแพน ถึง
นานายทองใบ ทดราช 

เพือ่ปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
350 เมตร สูงเฉลี่ย 

0.60 เมตร 

- - 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
จากบ้านนางมะลิ ธิถา ถึง
บ้านนายส าเภาแสนตรี 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ท่ี 3 ช่วงนา
นายจิต โคกสูง 
 
(*จ่ายขาดครั้งที่1) 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาดกว้าง 
1.80*1.80 

จ านวน 2 ช่อง ผิว
จราจร กว้าง 4 

เมตร 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
จากเส้นทางจากบ้านบ่อ
ใหญ่หมู่ท่ี 3 ถึง บ้าน
หนองหญ้าปล้องหมู่ท่ี 4 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

- - 4,400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

4,400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๕๓ 
 

 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
จากทางบ้านนายสุทัศน์ 
โทแก้ว ถึงบ้านนายส าเภา 
แสนตรี 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี 3  
บ้านบ่อใหญ่ 

- - - 1,100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
จากทางบ้านนายทองด า 
โทท า ถึงบ้านนายทอง
ยอด บัวเรียน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

- - - 2,200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
จากหน้า รพ.สต.บ่อใหญ่ 
ถึงนานายทองบ่อ สอนชา 

เพื่อก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

- - - 1,100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
จากนานายสุบรรณ 
นามบุดดี ถึงนานายสุทัศน์ 
ค าปลิว 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 77,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

77,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

77,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
จากบ้านนายถาวร ผิวแก้ว 
ถึงนานายสน่ัน นันทะเสน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

- - 880,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

880,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

880,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

22 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
จากบ้านนางบุญโอม ธิถา 
ถึงบ้านนายทองใบ ทดราช 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 
450 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

990,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

990,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๕๔ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
ข้างโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาว  
130 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 
จากบ้านนายจิตร โนนสูง 
ถึงแยกบ้านนายหนูเกียง 
จันทะคาม 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 199 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 360,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

360,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

360,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน ม.4 จากไร่
นายพงษ์ศักดิ์ คะนะมะ 
ถึงไร่นางสุวคนธ์ คลังพระ
ศรี 

เพื่อก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.80 เมตร 

- - - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน ม.4 จากไร่
นายหนูเกียง จันทะคาม 
ถึงไร่นางแต๋ว พิมพ์จ่อง 

เพื่อก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
330 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.80 เมตร 

- - 66,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 
จากบ้านนายใส ธุระท า 
ถึงบ้านนายเสถียร  
ธิปัญญา 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

136,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกพร้อมเกรดเรียบ 
ม.4 จากไร่นายไส ธุระท า 
ถึงไร่นายดี นาคศรี 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุกพร้อมเกรด
เรียบ 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร  

130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๕๕ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 
จากนานายนคร ลีทหาร 
ถึงหนองสระพัง 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

 - 880,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

880,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

880,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.5 จากบ้านนายอร่าม 
นันทะเสน ถึงบ้าน 
นายหนูรันด์ ศรีกุลคร 

เพื่อปรับปรุงเสริมผิว
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

กว้าง 3.20 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 260,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

260,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

260,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5
ถนนสายบ้านบ่อใหญ่
เชื่อมบ้านหนองหญ้า
ปล้อง (ข้างล าห้วยโศก
ม่วง) 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 

0.15 เมตร พร้อม
ลงหินคลุกทางเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.6 ระหว่างสาม
แยกหนองไข่เขียด หนองอี
เต่า 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

33 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก ม.6 จากทาง
หลวงชนบท ถึงนานายสม 
ภูศรี 

เพื่อซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 468,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน  ม.6 ระหว่าง
ปากทางหลวงชนบท จาก
นายโฮม โธชิน ถึงนานาง
ล าปาง สุวรรณโช 

เพื่อปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร สูงเฉลี่ย 

0.80 เมตร 

- - - 800,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

800,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๕๖ 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน ม.6 จากนา
นายขาว รุ่งเรือง ถึงนา
นายสุข แสนค าภา 

เพื่อปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1500 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน ม.6 จากนา
นายอุทัย ศรีภักดี ถึงศักดิ์
ดา ชากัน 

เพื่อปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร สูงเฉลี่ย 

0.80 เมตร 

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

37 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก ม.7 จากบ่อขยะ 
ถึงแยกป่าสัก 

เพื่อซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 285,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม ม.7 ช่วงนานาย
สวัสด์ิ ค าชาย 
 
(*จ่ายขาดครั้งที่1/61) 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาดกว้าง 
1.80*1.80 

จ านวน 1 ช่อง ผิว
จราจรกว้าง 4 

เมตร 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.7 จากนาย
ประจักษ์ ธิยา ถึงนายจ าปี 
จันท า 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

40 โครงสร้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 
จากนานายมนตรี สมภา 
ถึงนานายสมจิตร พลสา 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

180,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๕๗ 
 

 

 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก ม.8 จากนาย
เจริญ ถึงโคกขี้สูด 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก บ้านโนนทอง ม.8 
เชื่อมต าบลบรบือ 

เพื่อซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,400 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 499,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8
จากสวนนายตาล พลจ่า 
ถึงบ้านนายมนัส ทรุพรม 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 80 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

- - 130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.8 จากนานาย
ทวี ภูสิงห์ ถึงนานาย
สุบรรณ ปริมล 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.8 จากหนอง
คลอง ถึงหนองข่าลิ้น 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
1200 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.8จากนา 
นายมนตรี ถึงนานางปิน 
โคคร 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

หมู่ท่ี 8  
บ้านโนนทอง 

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

๕๘ 
 

 

 
 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.8 จากนา 
นายวีระพงษ์ ถึงนา 
นายวาทิน ธงเอก 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

หมู่ท่ี 8  
บ้านโนนทอง 

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.8 จากสนาม
กีฬา ถึงนานายเจริญ 
โคคร 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

หมู่ท่ี 8  
บ้านโนนทอง 

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 
จากสวนนางแพง พลจ่า 
ถึงสวนนายชารี ถวิลเดช  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี 8  
บ้านโนนทอง 

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม ม.9 ช่วงนานาย
หนูเกียง จันโท 
 
(*จ่ายขาดครั้งที่1/61) 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาดกว้าง 
1.80*1.80 

จ านวน 1 ช่อง ผิว
จราจรกว้าง 4 

เมตร 

130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 
หลังโรงเรียนหนองหว้า
โนนทอง 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 440,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

440,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

52 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก บ้านหนองหว้า  
ม.9 เชื่อมบ้านหนองกุง
เต่า 

เพื่อซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 490,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

๕๙ 
 

 

 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.9 จากที่นา 
นายบุญศรี เสน่ห์ดี ไปถึงท่ี
นานายประสิทธิ โคชารี 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก  

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน ม.9  จากท่ีนา
นายประใด พุทธบาลไปถึง
รอยต่อท่าสองคอน 

เพื่อก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน  

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.60 

เมตร 

- - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

55 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.9 จากนานาง
ทองย้อย ไทวงถึงนานาง
วิไล บันภูมี 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน ม.9 จาก
โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ถึงสามแยก 

เพื่อก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
400 เมตร สูงเฉลี่ย  

0.80 เมตร 

- - 80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

57 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเททับ 
ม.9 จากบ้านนายวิพัฒน์ 
แก้วศรีจันทร์ ถึงนายหวัน 
สอนชา 

เพื่อปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เททับ 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

ข้างวัด 

- - 380,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

380,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

380,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกม.9  จากสามแยก
ถึงน้อย ทองนุช 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก  

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 900 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 270,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

270,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

270,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

๖๐ 
 

 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.9 จากที่นานาย
สายัตย์ ศรีภักดี ถึงนาย
บุญมา ฤทธิสอน 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.9 จากนานาย
บุญศรี เสน่ห์ดี ถึงนานาย
ส าลี พลรักษ์ 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 

160,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 
จากสามแยกบ้านนาย
สมชาย จันโท ถึงสามแยก
ทางไปหนองหว้า 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - - 660,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

660,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 
จากบ้านนายนิคม สิงอ่อน 
ถึงบ้านนางส าลี ทิพย์
ศาลา 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุกเพื่อก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

- - 230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.10 จากเขต
รอยต่อท่าสองคอน ไปถึง
ท่ีนานายทองพูน พลล้า 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก  

กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 120,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

120,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

120,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.10 จากสาม
แยกที่นานายโทมาส  
จันจร ไปถึงท่ีนานายทอง
ทวี จิตบรรจง 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๖๑ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.10 จากท่ีนา
สามแยกนางค าพอง  
วิชาธรรม ถึงท่ีนานางหนู 
ภักดีทา 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดิน ม.10 จากสามแยก
ประปาจังหวัด ไปถึงเมรุ
วัดบ้านเก่าใหม่ 

เพื่อปรับปรุงถนนถม
ดิน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 

0.60 เมตร 

- - 90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.10 จากบ้านนางปิ่น  
บาไสย ถึงบ้านนายรันดร์ 
สีเวียงยา 

เพื่อปรับปรุงเสริมผิว
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  

กว้าง 4 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - - 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ม.10 จากบล็อกสี่เหลี่ยม
ระบายน้ า ถึงนานางลา 
ด าหรื่อ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

- - - 660,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

660,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

69 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.10 จากนา
นายโทมัส ทันจร ถึงที่
สาธารณะโคกโพธ์ิ 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

70 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 10,13 จากบ้าน
นายค าตา สิงอ่อนถึงบ้าน
เสาร์ บุดสีสวย 
(ข้อบัญญัติ61) 

ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๖๒ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.11 จาก
ประปาหมู่บ้าน ถึงบ้าน
นายพนมไพ โสภารัตน์ 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

72 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก บ้านโนนสะอาด 
ม.11 เชื่อมต าบลหนองโก  

เพื่อซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 468,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 
จากคอนกรีตเดิม ถึงแยก
นานายสมร เจนการ 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

280,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

74 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.12 จากบ้าน
นายนฤดม วงค าช้าง ถึงสี่
แยกนานางยินดี ทองอด 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
260 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

75 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.12 จากแยก
นานายไพทูลย์  
ศรีบุญเรือง ถึงนา 
นายสุวิทย์ ชาดง 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 120,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

120,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

120,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

76 โครงการปรับปรุงซ่อม
เสริมถนนคอนกรีต ม.12 
หน้าบ้านนายชาลี ทองอด 
หน้าบ้านนายประยูร 
โทท า  
หน้าบ้านนางวิลัย ธุระท า  

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

หมู่ท่ี 12 
บ้านหนองทุ่ม 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

๖๓ 
 

 

 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 
จากนานางพิวรรณี ไพรริน 
ถึงนานางจันลา จันละคร 
(*ข้อบัญญัติ 61) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

78 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 
จากถนนเส้นกลางบ้าน
ระหว่าง ม.10 ม.13 
ถนนใช้รวมกัน 

เพื่อซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
96 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 220,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

220,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

79 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.13 พร้อมยก
ถนน จากแยกไร่ 
นายสมหวัง สิงอ่อน ถึงนา
นายอุดม พลจ่า 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก พร้อมยก
ถนน 

หมู่ท่ี 13  
บ้านเก่าใหม่ 

- - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

80 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.13 จากนา
นายล้วน ไมตรีแพน ถึงไร่
นายสมหวัง สิงอ่อน  

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 210,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

210,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

210,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 
จากนานายโทมัส จันจร 
ถึงนานายสน ไมตรีแพน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 570,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

570,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน ม.13 จากไร่
นางราตรี สาเกตุ ถึงนา
นายบุญ บาไสย 

เพื่อก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน 

 กว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร สูง 

0.80  

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

๖๔ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน ม.13 จากไร่
นายสมหวัง สิงอ่อน ถึง 
นานายอุม พลจ่า 

เพื่อก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน 

 กว้าง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร สูง 

0.80  

- - - 140,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

140,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

84 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.13 จากไร่นาย
สมหวัง สิงอ่อน ถึงโคก
โพธ์ิ 

เพื่อก่อสร้างถนนลง
หินคลุก 

 ยาว 1500 เมตร  - - - 450,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

450,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 
จากนานางสมจิตร ค าดี 
ถึงบ้านนางน้อย ใบบัง  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน ม.13 จากนา
นายเคน จิตรบรรจง ถึงไร่
นายบุญ บาไสย 

เพื่อก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร สูง 

0.80 

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

87 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.14 จากไร่นาย
วิรัตน์ มาลาหอมถึงดอนปู่
ตา 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

- - 140,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

140,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

140,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 
ถนนสายบ้านบ่อใหญ่ 
เชื่อมบ้านดงเค็ง ช่วงนา
นายรักชาติ แดงเทโพ 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

๖๕ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.15 จากบ้าน
นายวราเทพ ค าผ่อง ถึงนา
นายเสถียร จันโท 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 4 เมตร  ยาว 
1000 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.15 จาก
ถนนสาธารณะ ถึงบ้าน
นายกุลชาติ จันโท  
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 17 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 
จากนานายโทมัส จันจร 
ถึงนานายสน ไมตรีแพน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 570,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

570,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

570,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

570,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กม.15 
จากนายกุลชาติ จันโท ถึง
บ้านนายสันติ บุดสีสวย 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 กว้าง 2 เมตร ยาว 
17 เมตร  หนา 

0.15 เมตร 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.15 ข้างบ้าน
นางสมดี แสงห้าว  
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพือ่ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 21 เมตร หนา

0.15 เมตร 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 
จากหน้าบ้านนายวัน  
ทองนุช ถึงบ้านผู้ใหญ่
จ ารัส บุญสวน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 หมู่ท่ี 15 
บ้านหนองหว้า  

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 

๖๖ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.15 จากข้างบ้าน 
นายสายัญห์ ศรีภักดี ถึง
นางวิลัยจิตร ไชยสี 

เพื่อปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3เมตร ยาว 
80 เมตร  

- - 140,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

140,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

140,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

96 โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน ม.15  จาก
สามแยกไร่นายสากล  
ราชโครต ถึงนางบุญหนา 
ทองนุช 

เพื่อก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน 

 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1300 เมตร 
สูง 1.00 เมตร  

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน ม.15  ท่ี
สาธารณะ 71 ไร่  
เขตป่าช้า 

เพื่อก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน 

 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
สูง 1.00 เมตร  

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

98 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกม.15  จากหน้า
บ้านนายสุรพล ไมตรีแพน 
ถึงเขตชลประทาน  

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 700 เมตร  

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

99 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
จราจร ม.15 จากหน้า
บ้านนางขวัญเรียม  
 สุระป้อง ถึงวัดหนองหว้า 

เพื่อปรับปรุงเสริม
ผิวจราจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

100 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกพร้อมเกรดเรียบ 
ม.15 จากนานายเพ็ง  
ข่าทินนที ถึงห้วยทรายนา
นายค าตา จันโท 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุกพร้อมเกรด
เรียบ 

กว้าง 3 เมตร 
 ยาว 400 เมตร  
หนา 0.10 เมตร 

170,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

๖๗ 
 

 

 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน ม.16 จากนา
นายวุฒิพงษ์ ถึงนานางไข 

เพื่อก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน 

 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.60 

เมตร  

- - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

102 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก บ้านหนองทุ่ม  
ม.16 เชื่อมต าบลหนองโก 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุก  

 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,440 
เมตร หนา 0.10 
เมตร  

- - 499,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 
จากหน้าบ้านนายวิสันต์ 
ศรีมาศ ถึงสามแยก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา0.15 เมตร  

- - - 440,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

440,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

104 
 
 

โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กจาก ม.16 
บ้านนางแดง 
จันทคาม ถึงสามแยก  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - - 440,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

440,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 
จากบ้านนางเกสร 
 หวังฝูงกลางถึงไร่นาง
พิกุล ทองใบ 
(*ข้อบัญญตัิ61) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

280,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม ม.17 ช่วงนานาง
พยุง จิณารักษ์  

เพื่อก่อสร้างท่อ 
เหลี่ยม 

ขนาด 
1.20x1.20 
เมตร จ านวน 3 
ช่อง ผิวจราจร
กว้าง 5.40 เมตร 

- - 270,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

๖๘ 
 

 

 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

107 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.17 จากบ่อ
ขยะ ไปถึงที่นานาย
สุบรรณ โทท า 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

108 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.17 จากทาง
สามแยกไปจนถึงนานาย
ประเทือง นามบุดดี 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

109 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.17 จากหน้าโรงเรียน
ชุมชนบ้านดงเค็ง ถึงสี่แยก
หมู่ท่ี 6  

เพื่อปรับปรุงเสริม
ผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 390 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

110 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ม.17  จากหนอง
ข่าลิ้น ถึง นานายสวัสด์ิ  
ภูวงศรี 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

ยาว 500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 
หน้าบ้านนายวิรัตน์  
มาลาหอม 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

112 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกเพื่อการเกษตร ม.
17 จากไร่นายหนูนา 
 ศรีภักดี ถึงนา 
นางเนตรนวล ลาฝอย 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุกเพื่อ
การเกษตร 

 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1000 เมตร 
หนา 1.00 เมตร  

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 

๖๙ 
 

 

 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 
จากนานายบุญหนา ชากัน 
ถึงนานายเสมียน ศรีภักดี  
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

114 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก ม.18 จากทาง
หลวงชนบทถึงนานาย
ทองม้วน พาแก้ว 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุก 

 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200 

เมตร หนา 0.10 
เมตร  

- - 428,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน ม.18 จากนา
นายชื่นชัย ศรีภักดี ถึงนา
นายสุบิน ผงศรี  

เพื่อก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 700 เมตร  

- - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไมม่ีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 
จากนานางอรุณ จันละคร 
ถึงนานายศิลา ศรีภักดี 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

งานก่อสร้างท่อระบายน้ า 
117 โครงการก่อสร้างท าร่อง

ระบายน้ า จากบ้านนาง
จันทร์ มะราชลี ถึงบ้าน
นายสมหมาย สุระป้อง 

เพื่อก่อสร้างท าร่อง
ระบายน้ า 

กว้าง 50 ซ.ม. 
ลึก 80 ซ.ม. ยาว 

140 เมตร 

- - 350,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

350,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

350,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้างท าร่อง
ระบายน้ า จากศูนย์ ม.2 
ถึงห้วยสายคอ 

เพื่อก่อสร้างท าร่อง
ระบายน้ า 

กว้าง 50 ซ.ม. × 
400 เมตร 

- - - - 700,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

๗๐ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

119 โครงการวางท่อระบายน้ า
ข้ามล าห้วย นานางมาบ 
คลังพระศรี 

เพื่อวางท่อระบาย
น้ าข้ามล าห้วย 

บริเวณนานาง
มาบ คลังพระศรี 

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

120 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. และท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักข้างหนอง
ใหญ ่ 

เพื่อวางท่อระบาย
น้ า คสล. และท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก 

ข้างหนองใหญ่
ขนาด ศก. 0.60 
เมตร ระยะทาง 

220 เมตร  

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

121 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพักน้ ารูป
รางตัววี จากบ้านนาย
สว่าง บุดสีสวย ถึงบ้าน
นางเพียง นามบุดดี 

เพื่อวางท่อระบาย
น้ า คสล. พร้อมบ่อ
พักน้ ารูปรางตวัวี 

ระยะทาง 200 
เมตร  

- - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

122 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพักน้ ารูป
รางตัววี จากบ้านนางแตง 
ปัญญาค า ถึงบ้านนาย
อร่าม นันทะเสน 

เพื่อวางท่อระบาย
น้ า คสล. พร้อมบ่อ
พักน้ ารูปรางตัววี 

ระยะทาง 300 
เมตร 

- - - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อ
พักน้ า จากนา 
นายอร่าม นันทะเสน ถึง
ห้วยสายคอ 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพักน้ า 

ยาว 240 เมตร  - - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อ
พักน้ า จากบ้านนางวิลัย 
นาคศรี ถึงบ้าน 
นายแทนชัย กันหาพร 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบอ่พักน้ า 

ระยะทาง 150 
เมตร  

- - - 370,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

370,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

๗๑ 
 

 

 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

125 โครงการก่อสร้างท่อ
สี่เหล่ียม จากท่ีสาธารณะ
ลงห้วยโสกม่วง ตรงข้าม
นานางนารี คลังพระศรี 

เพื่อก่อสร้างท่อ
สี่เหล่ียม 

ขนาด 
1.80×1.80 

เมตร จ านวน 1 
ช่อง  

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

126 โครงการท าร่องระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู เริ่มจาก
ศาลาประชาคม ไปถึงบ้าน
นายพิษ ภูวงศรี หมู่ท่ี 6 

เพื่อท าร่องระบาย
น้ า คสล. รูปตัวยู 
ก่อสร้างท าร่อง
ระบายน้ า 

ระยะทาง 160 
เมตร 

- - 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

127 โครงการท าร่องระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู เริ่มจาก
ศาลาประชาคม หมู่ท่ี 6 
ถึงบ้านนายเลา ลุนมาต 

เพื่อก่อสร้างท าร่อง
ระบายน้ า 

ยาว 180 เมตร  - - - 450,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

450,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม นานายสุวรรณ์ 
น้อยจันทร์วงศ์ 
 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างท่อ
สี่เหล่ียม 

ขนาด 
1.80×1.80 

เมตร จ านวน 2 
ช่อง ผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร 

230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม ช่วงนานางแตง 
สมพา หมู่ท่ี 9 
 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างท่อ
สี่เหล่ียม 

ขนาด 
1.50×1.20 
เมตร จ านวน 2 
ช่อง ผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ด ข้ามล าห้วยสาย
คอ ถึงนานางสุมาลี มาลา
หอม หมู่ท่ี 12 

เพื่อก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ด 

จ านวน 4 ช่อง - - - 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 

๗๒ 
 

 

 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

131 โครงการขุดลอกร่องน้ า 
พร้อมวางท่อ จากบ้านนาง
สาคร ลามพัฒน์ ถึงบ้าน
นายสุเทพ สิงอ่อน หมู่ท่ี 
13 

เพื่อขุดลอกร่องน้ า 
พร้อมวางท่อ 

หมู่ท่ี 13 
 บ้านเก่าใหม่  

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล. จากสวน
นายสุภาพ สิงอ่อน ถึงทาง
หลวงชนบท หมู่ท่ี 13 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

ระยะทาง 150 
เมตร 

- - - - 370,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล.จากบ้าน
นายสวน ธุระท า ถึงคลอง
ส่งน้ าห้วยประดู่ หมู่ท่ี 13 

เพื่อก่อสร้างท าร่อง
ระบายน้ า 

ยาว 500 เมตร  - - - 120,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

120,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

134 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล.รูปรางวี 
จากบ้านนางหนูพวน 
เขียนค าสี ถึงบ้านนางหนูดี 
ยาย่อ หมู่ท่ี 14 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล.รูป
รางว ี

ยาว 175 เมตร - - 175,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

175,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

175,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

135 โครงการก่อสร้างท าร่อง
ระบายน้ า คสล. จากหน้า
วัดโพธ์ิศรีบ่อใหญ่ ถึงบ้าน
นางราตรี ทองอด  
หมู่ท่ี 14 

เพื่อก่อสร้างท าร่อง
ระบายน้ า คสล. 

หมู่ท่ี 14 
 บ้านบ่อใหญ่  

- - - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างบล็อค
คอนเวิร์ดห้วยทราย ท่ี
นานายค าตา จันโท  
หมู่ท่ี 15 

เพื่อก่อสร้างบล็อค
คอนเวิร์ด 

ขนาด 
1.80×1.80 
จ านวน 1 ช่อง 

- - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

๗๓ 
 

 

 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

137 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ า
บาดาลใหม่ในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 16 

เพื่อปรับปรุงท่อส่ง
น้ าบาดาล 

หมู่ท่ี 16  
บ้านหนองทุ่ม  

- - 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล. จากบ้าน
นายพิมพ์พา ค าพรมมา 
ถึงบ้านนายสมนึก แสนวา
หมู่ท่ี 17 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล. 

กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

139 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล.หน้าวัด
บ้านดงเค็ง ถึงโรงเรียน
บ้านดงเค็ง หมู่ท่ี 17 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล. 

หมู่ท่ี 17 
บ้านดงเค็ง 

- - - 500,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

140 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล. จากสี่
แยกกลางบ้านถึงแยกโรงสี
ข้าว หมู่ท่ี 18 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 150 เมตร  

- - - 450,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

450,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

งานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
141 โครงการก่อสร้างระเบียง

คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ
หนองสาธารณะหนอง
ใหญ่ 

เพื่อก่อสร้างระเบียง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หนองบ่อใหญ่ 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไมม่ีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม ริมสระน้ าหนอง
บ่อใหญ่ 
(*ข้อบัญญัติ61) 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

หนองบ่อใหญ่ 120,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 

๗๔ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

143 โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
(*ข้อบัญญัติ 62)  

เพื่อปรับปรุงต่อเติม
อาคารส านักงาน 

ท่ีท าการ  
อบต.บ่อใหญ่ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

อาคาร
ส านักงานได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

144 โครงการก่อสร้างสะพาน
และรั้วรอบ 
สวนสาธารณะ 
(*เงินเหลือจ่าย งบปี
2562) 

เพื่อก่อสร้างรั้ว ท่ีท าการ 
อบต.บ่อใหญ่ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

145 โครงการอาคารท่ีจอดรถ เพื่อก่อสร้างอาคาร
ท่ีจอดรถ 

ท่ีท าการ 
อบต.บ่อใหญ่ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

146 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
หมู่บ้าน บ้านบ่อใหญ่-บ้าน
หนองโน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมหมู่บ้าน 

ตามแบบ อบต.
บ่อใหญ่ก าหนด 

- - 2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

147 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
หมู่บ้าน บ้านบ่อใหญ่-ดง
เค็ง 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมหมู่บ้าน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

148 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
หมู่บ้าน บ้านบ่อใหญ่-บ้าน
เปลือย 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมหมูบ่้าน 

ตามแบบ อบต.
บ่อใหญ่ก าหนด 

- - 2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 

๗๕ 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

149 โครงการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมหรือปรับปรุง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) 
(*ข้อบัญญัติ61-65) 

เพื่อบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) 

ระบบ
กล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) 
ภายใน ต.บ่อใหญ่ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 
(CCTV)ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

150 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงและขยายเขต
ประปา 
(*ข้อบัญญัติ61-65) 

เพื่อซ่อมแซม
ปรับปรุงและขยาย
เขตประปา 

อบต.บ่อใหญ่ 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

151 โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงาน 
 
(*ข้อบัญญัติ61-65) 

เพื่อต่อเติมอาคาร
ส านักงาน 

อาคารส านักงาน 
อบต.บ่อใหญ่ 

140,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

152 โครงการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนน ฝาย เขื่อน 
หรือสิ่งก่อสร้าง 
(*ข้อบัญญัติ61-65) 
(*จ่ายขาดครั้งที่1/61) 

เพื่อบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนน ฝาย 
เขื่อน หรือ
สิ่งก่อสร้าง 

ตามแบบ อบต.
บ่อใหญ่ 

1,500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2561-2564) 
153 โครงการจัดซ้ือผ้าม่าน

ตกแต่งเวทีพร้อมติดตั้ง 
 
 
(*เงินเหลือจ่าย งบปี
2561) 

เพื่อจัดซ้ือผ้าม่าน
ตกแต่งเวทีพร้อม
ติดตั้ง 

หอประชุม อบต. 
บ่อใหญ่ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - มีผ้าม่านพร้อม
ตกแต่งเวที 

เวทีท่ีได้รับการ
ตกแต่งมีความ
สวยงามเพื่อใช้
ในการท า
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๗๖ 
 

 

 
 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

154 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโครงสร้างทางดิน
ซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ 
(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว 
 cape seal เชื่อมหมู่บ้าน
บ่อใหญ่-บ้านดงเค็ง 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมโครงสร้าง
ทางดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์(กึ่ง
คอนกรีต) ปิดผิว 
cape seal เชื่อม
หมู่บ้านบ่อใหญ่-
บ้านดงเค็ง  

ถนนสายเชื่อม
หมู่บ้านบ่อใหญ่ 
- บ้านดงเค็ง 

- - 10,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

155 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตรอบอาคาร
หอประชุม อบต.บ่อใหญ่ 
(*เงินเหลือจ่ายงบปี
2561) 

เพื่อก่อสร้างลาน
คอนกรีตหอประชุม 
อบต.บ่อใหญ่ 

หอประชุม อบต.
บ่อใหญ่ 

352,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

352,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

156 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม  หมู่ท่ี 1 ล าห้วย
นาแกช่วงนานางส าลี   
สาเกตุ 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาด 
1.80*1.80  

เมตร  จ านวน3 
ช่อง ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร 

- - 380,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

380,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

380,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จา้งตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

157 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ท่ี 1 ช่วงนา
นางทองเยี่ยม จูมโฮม 
 
(ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาด 
1.50*1.50  

เมตร  จ านวน1 
ช่อง ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร 

- 130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

158 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 1 ช่วงสวน
นางส าลี วิเศษ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 359,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

359,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

359,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๗๗ 
 

 

 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

159 โครงการขุดลอกล าห้วยนา
แก ม.1 ล าห้วยนาแก  
(จากทางหลวงชนบทถึงนา
นายสนิท  โทท า) 

เพื่อขุดลอกล าห้วย
นาแก 

ปากกว้าง 22 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 

1.50 เมตร  ยาว 
200 เมตร 

- - 140,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

140,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

140,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

160 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม ม.1 ช่วงนานาย
เกียงไกร   ค ายา 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาด 
1.50*1.50  

เมตร  จ านวน1 
ช่อง ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร 

- - 130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

161 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม ม.1 ช่วงนานาย
พนิดา สานี 
 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาด 
1.80*1.80  

เมตร  จ านวน2 
ช่อง ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร 

- 280,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

162 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า หมู่ท่ี 2 จาก
บ้านนายพินิจ มะราชลีถึง
บ้านนางดวงใจ 
วงละคร 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

ร่องระบายน้ า 
pvc ขนาด 8 น้ิว  

พร้อมบ่อพัก 
คสล.  ยาว 225 

- - 225,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

225,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

225,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

163 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 2 สายทาง
บ้านบ่อใหญ่-บ้านดงเค็ง 
(ช่วงนานายรักชาติ  แดง
เทโพ) 
(*จ่ายขาดเงินสะสมปี62) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 280,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

280,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

280,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 

๗๘ 
 

 

 
 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

164 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 3 บ้าน 
นายวิรัตน์ โทท า ถึงบ้าน
นายสมพร จันโท 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง  3.50 
เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 

เมตร 

- 310,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

165 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี3 จากบ้านนาย
สุทิน สังศรีศักดิ์ถึงนานาย
ศักดิ์สิทธิ์ ทองอด 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 448,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

448,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

166 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดิน  หมู่ท่ี 3 ช่วงบ้าน 
นายยุทธชัย  โทท าถึงนา
นางพุทธ เนตรภักดี 

เพื่อปรับปรุงถนน
ถมดิน   

กว้าง 4 เมตร  
ยาว700 เมตร  
สูง 1.00 เมตร 

- - 265,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

265,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

265,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

167 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ท่ี 3 ช่วงนา
นายสุพรรณ์   บุญชม 
 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาด 
1.80*1.80  

เมตร  จ านวน1 
ช่อง ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร 

- 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

168 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.3 จากบ้าน 
นางหน่ึงฤทัย บุดสีสวย ถึง
นายมูล บุดสีสวย 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- 132,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

169 โครงการปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจร คสล.  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 70 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

- - 60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๗๙ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

170 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 3 จากหลัง
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ถึง
บ้านนายบรรจง สอนชา 
(*เงินเหลือจ่าย งบปี
2561) 

เพื่อก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

435,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

435,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

171 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี 4 จาก
นานางสุด ขุรีทรัพย์ ถึง 
นานายรุ่งชัย นามบุดดี 
(*ข้อบัญญัติ 62) 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตรยาว
ประมาณ 440 
เมตร สูงเฉลี่ย 
0.80เมตร 

- 106,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

172 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี 4 จาก
นานายอมร ชัยเวียน ถึง 
นานางค าพอง ปัญญา 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 6 เมตรยาว
ประมาณ 440 
เมตร สูงเฉลี่ย 
0.80เมตร 

- - 106,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

106,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

106,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

173 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี 4 จาก
บ้านนางสุวะดนร์  
คลังพระศรี ถึง นานาง
นัยนา มุลเสนา 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตรยาว
ประมาณ 220 
เมตร สูงเฉลี่ย 
0.70เมตร  

- - 60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

174 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 4 จากบ้าน
นายประเสริฐ กาลิพล ถึง
ไร่นางประดับ สุวรรณศรี 
(*ข้อบัญญัติ 62) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 
0.15 เมตรพร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ0.50 เมตร 

- 231,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

175 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน ม.4 จากไร่
นายคงศักดิ์  คะนะมะถึง
เขตต าบลหนองโน 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1400 เมตร
สูงเฉลี่ย 1.00

เมตร 

- - 420,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

420,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

420,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๘๐ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

176 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.4 จากแยกบ้าน
นายใส  ธุระท าถึงไร่นาง
ค ามนต์ จันโท 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 292,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

177 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
หมู่ท่ี 4 (ทางไปวัดป่า) 

เพื่อปรับปรุงถนน
ถมดินพร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร 

- - 79,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

79,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

79,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

178 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 5 จากนายสมหมาย 
สุระป้อง ถึงนายเทพ 
หนองหญ้าปล้อง 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก  

กว้าง 5 เมตรยาว
ประมาณ 220 
เมตร 

- - 108,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

108,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

108,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

179 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดินและวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 5 
จากบ๋ากะถินถึงห้วยสาย
คอ 
(*จ่ายขาดเงินสะสมปี62) 

เพื่อปรับปรุงถนน
ถมดินและวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก 

วางท่อระบายน้ า  
คสล.ขนาด 0.60 
เมตร  พร้อมบ่อ
พัก คสล. 
ระยะทาง  
225เมตร 

- 481,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

180 โครงการปรับถนนเสริมผิว
จราจร ศสล. หมู่ท่ี 5 จาก
บ้านนางวิลัย นันทเสน ถึง 
นายแทนชัย กันหาพร 

เพื่อปรับถนนเสริม
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 220 เมตร  
หนา 0.10-0.15 
เมตร 

- - - 450,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

450,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

181 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 5 ถนนสาย
บ้านบ่อใหญ่ – หนองหญ้า
ปล้อง (ข้างล าห้วยโสก
ม่วง) 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ท่าข้างละ 
0.50 เมตร 

- 292,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 
 

- คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๘๑ 
 

 

 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

182 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 5 ช่วงนานาย
นิวัตน์ โทท า (ข้างล าห้วย
โสกม่วง) 
(*เงินเหลือจ่าย งบปี
2561) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ท่าข้างละ 
0.50 เมตร 

448,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

448,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

183 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี 6 จาก
นานายอานนท์  วงชารีถึง
นานายสม ภูศรี 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.20 
เมตร 

- 245,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

184 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดิน หมู่ท่ี 6 จากแยกทาง
หลวงชนบทถึงนานาย
ส ารอง  ศรีภักดี 
(*จ่ายขาดเงินสะสมปี62) 

เพื่อปรับปรุงถนน
ถมดิน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร  
สูงเฉลี่ย 1.00 
เมตร 

- - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

185 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี 6 จากไร่
นายทองจันทร์  
เถือนชนาด ถึงไร่นายสวย  
เถือนชนาด 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 270,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

270,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

270,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

186 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี 6 จาก
นานายอุทัย  ศรีภักดีถึงนา
นายเฉลิม ศรีครซ้าย 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 470 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.80 
เมตร 

- - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

187 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม  หมู่ท่ี 7 ช่วงนา
นายบุญทอง  เทพธานี 
 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาด 
1.50*1.50  
เมตร  จ านวน1 
ช่อง ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร 

- 130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๘๒ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

188 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 7 ช่วงนานาย
บุญทอง เทพธานี 
 
 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร 

- 292,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

189 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 7 ช่วงนา 
นายประจัก ธิถา ถึงนา
นายหนูนา ศรีภักดี 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 66,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

190 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 7 ช่วงนานาย
ดาวเรือง  นามบุดดี 
 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 66,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

191 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดินพร้อมลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 8 จากสี่แยกบ้าน
นายพิชิต มะลาหอม ถึง 
นานายบรรยง รัตนเมือง 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 530 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

 

- 224,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

192 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี 8 จากนา
นายสุบรรณ ทองนุช ถึง 
นายหา พลจ่า 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 
 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 600 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- 171,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

193 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดิน หมู่ท่ี 8 จากนานายบุ 
พลจ่า ถึง นานายชาลี 
กวิลเดช 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 600 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 120,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

120,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

120,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๘๓ 
 

 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

194 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดิน หมู่ท่ี 8 จากหนอง
คลอง ถึง นานายหวัด  
ภูวงศรี 

เพื่อปรับปรุงถนน
ถมดิน 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

 

- - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

195 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี 9 จากหลัง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โนนทอง ถึงนา 
นายค าผอง เทียบแสง 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 430 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

 

- 164,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

196 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 9 จากนานายเจริญ  
จันโท ถึง นานายแพง  
มูลลีปุ้ม 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 165,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

165,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

165,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

197 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 9 จากนานายใคร 
ศรีภัคดี ถึง นานายเพ็ง  
สินโสภา 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 231,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

231,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

231,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

198 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 9 จากนา 
นายค าผอง เทียบแสง ถึง 
นานายเพ็ง ขาทิพที 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 198,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

198,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

198,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

199 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี 10 จากนา
นายวิมล แสงห้าว ถึงนา
นายอ า ชัยงาม 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๘๔ 
 

 

 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

200 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน คสล.  
หมู่ท่ี 10 จากบ้านนายสุ
พจน์ จันโท ถึงบ้าน 
นายชาย พลจ่า 

เพื่อปรับปรุง
ปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 135 เมตร 
หนา 0.15เมตร 

 

- - 303,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

303,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

303,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

201 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 10 จากนา
นายไสว น้อยเนารังถึงนา
นายเกิด ขานวงค์ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 218,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

218,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

218,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

202 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี 10 จากนา
นายปั่น วงราศรีถึงนา 
นายอุดม พลจ่า 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 231,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

231,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

231,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

203 โครงการปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจรพร้อมวาง
ท่อ คสล. ม.10 จ านวน 4 
จุด สายทางบ้านเก่าใหม่-
บ้านหนองหว้า 

เพื่อปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจร
พร้อมวางท่อ คสล. 
 

เสริมผิวจราจร
พร้อมวางท่อ 
คสล. จ านวน 4 
จุด  

- - - 690,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

690,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

204 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 11 
จากบ้านนางสาว ธิถา ถึง
บ้านนางหนูพัฒน์   
วงษ์ค าช้าง 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล. 

ขนาด0.40 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50-
0.70  เมตร  
ยาว 52 เมตร 

 

- - 130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

205 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 11 จากนา
นายสมร เจนการ ถึงนา
นายจ าปา นามบุดดี 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

- 436,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๘๕ 
 

 

 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

206 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี 11 
จากถนนแจ้งสนิทถึงนา
นายพนมไพร  โสภารัตน์ 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก  

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 231,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

231,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

231,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

207 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
หมู่ท่ี 11 จากนานายสมร  
เจนการถึงนานายสมัย   
จันละคร 

เพื่อปรับปรุงถนน
ถมดิน   

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร  
สูงเฉลี่ย 1 เมตร 

 

- - 237,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

237,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

237,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

208 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ท่ี 11 ช่วงนา
นางหนูพิน ราชโครต 
(*ช้อบัญญัติ62) 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาด 
1.50*1.50 
เมตร  ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร 

- 130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

209 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 12 จากนา
นางพิวรรณี  ไพลินถึงนา
นางเดือนเพ็ญ  จันละคร 
(*ช้อบัญญัติ62) 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 93 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- 151,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

210 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี 12 จากนา
นางมุก บาไสย์ถึงนานาย
สมยศ บุญชม 
(*ช้อบัญญัติ62) 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- 71,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

211 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 12 จากนา
นางหนูรัตน์   ทิพย์ชาติถึง
ห้วยสายคอ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 560,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

560,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

๘๖ 
 

 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

212 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 12 จากนานางดวง
จันทร์ ถาบุญเลิศถึงบ้าน
นายสัมเนียร งามสนิด 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 800 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 264,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

264,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

264,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

213 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี 12 จากนา
นางหนูรัตน์ ทิพย์ชาติถึง
นานายวุฒิชัย ชาวก่อเก่า 

ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,200 

เมตร หนา 0.10 
เมตร 

- - - 385,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

385,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

214 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี 13 จาก
ไร่นายสมหวัง สิงอ่อน ถึง 
นานายอุดม พลจ่า 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
สูง0.80 เมตร 

 

- 145,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

215 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
จราจร คสล. หมู่ท่ี 13 
จากบ้านนายบุญถม  
รักษาพล-ประปาหมู่บ้าน 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อปรับปรุงเสริม
ผิวจราจร คสล. 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 71 เมตร 
หนา0.15 เมตร 

 

- 159,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

216 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี 13 จากนา
นายวิมล แสงห้าว ถึงนา
นายทองสุข หอมแพง 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 198,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

198,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

198,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

217 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี 13 จาก
ทางหลวงชนบทถึงนา 
นายทองพูน พลสา 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 198,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

198,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

198,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 

๘๗ 
 

 

 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

218 โครงการปรับปรุงถนนวาง
ท่อระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 
10,13 จากหน้าโรงเรียน
บ้านเก่าใหม่ถึงคลอง
ระบายน้ าชลประทาน 
(*เงินเหลือจ่าย งบปี
2561) 

ปรับปรุงถนนวาง
ท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาด 0.60 
เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล. 
ระยะทาง 147 
เมตร 

352,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

352,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

219 โครงการปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจร คสล. หมู่ท่ี 
14 ช่วงนานางดวงจันทร์    
พลพิมพ์ 

เพื่อปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจร 
คสล. 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พร้อมถมดินไหล่
ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

- - - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

220 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 14 จากไร่ 
นายวิรัตนากร   
มาลาหอม ถึงชลประทาน
ห้วยประดู่ 
(*จ่ายขาดเงินสะสมปี62) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 
พร้อมถมดินไหล่
ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

- 468,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

468,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

221 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ท่ี 15 ช่วงนา
นายค าตา จันโท 
 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาด 
1.50*1.50 
เมตร  จ านวน 2 
ช่อง  ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร 

240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

222 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี 15 จาก
ไร่นางบัวลี ขันมะลีถึงไร่
นายค าภา จันโท 
(*ข้อบัญญัติ62) 

ปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 550 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.20 
เมตร 

193,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

193,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๘๘ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

223 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน คสล.  
หมู่ท่ี 15 จากบ้านนาย
ประทวน  ไชยดีถึงบ้าน
นายสายันต์ ศรีภักดี 

เพื่อปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจร 
คสล. 

กว้าง  3  เมตร 
ยาว  68   เมตร 
หนา0.15 เมตร 
 

- - 115,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

115,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

115,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

224 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดิน หมู่ท่ี 15  จากบ้าน
นายสุรพล ไมตรีแพนถึง
ทางไปวัดป่าบ้านหนอง
หว้า 

เพื่อปรับปรุงถนน
ถมดิน 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว100 เมตร  
สูง 1.20 เมตร 

- - 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

225 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี 15 หน้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โนนทอง 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 110,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

110,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

110,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

226 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 16 จากบ้าน
นางแดง  จันทะคาม ถึง
สามแยกไร่นางพิกุล   
ทองใบ 
(*ข้อบัญญัติ62) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 167เมตร 
หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

341,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

341,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

227 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดิน หมู่ท่ี 16 จากนานาย
วุฒิชัย ชาวกอเก่าถึงนา
นายทองสุข ศรีภักดี 

เพื่อปรับปรุงถนน
ถมดิน 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร   

- - 264,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

264,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

264,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

228 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ท่ี 16 ช่วงนา
นายเดชา บุดสีสวย 
 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาด 
1.50*1.50 
เมตร  จ านวน 1 
ช่อง  ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร 

- - 130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

130,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จา้งตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๘๙ 
 

 

 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

229 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน ม.16จากไร่
นางพิกุล ทองใบถึงโคก
หนองหญ้าคา 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1500 เมตร 
สูงเฉลี่ย0.80 
เมตร 

- - 360,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

360,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

360,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

230 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 17 จากนา
นางบัวผัน  จันละครถึงนา
นายวิเชียร  นามมุงคุณ 
 
(*ข้อบัญญัติ 62) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 
0.15เมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ0.50 
เมตร 

- 292,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

231 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 17 จากนา
นายเสมียน  ศรีภักดีถึง
ทางหลวงชนบท 
(*จ่ายขาดเงินสะสมปี62) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 65 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 125,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

125,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

125,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไมม่ีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

232 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี 17 จาก 
นานายสันติ  ค าชาย ถึง
นานายพันร า พลาศรี 
(*ข้อบัญญัติ 62) 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 650 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.50 
เมตร 

- 337,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

233 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี17 จากบ้าน
นางสมัย   มาลาหอมถึง
บ้านนางแววตา  ดวงลี 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 168,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

168,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

168,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

234 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี17 ช่วงนานาย
เสมียน ศรีภักดี (ทางเข้า
วัดป่าดงเค็ง) 
(*เงินเหลือจ่าย งบปี
2561) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

326,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

326,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

235 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี 18 จากนา
นางบัวบาน  เทพจั้งถึงนา
นางสุใบ  โคตรประทุม 
(*ข้อบัญญัติ 62) 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- 330,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

236 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี 18 จาก
นานายวีระ จ้ายสอนนาถึง
นานายทองดา  อานโพธ์ิ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 420 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.00 
เมตร 

- - 126,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

126,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

126,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

237 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 18 จากนา
นายแก่นจันทร์  สมบูรณ์
ถึงนานายมนตรี    
จันละคร 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ0.50 เมตร 

- - 126,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

280,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

126,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

238 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ท่ี 18 ช่วงนา
นายวัลลพ พงศรี   
นางบัวบาน เทพจั้ง 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม   

ขนาด 
1.20*1.20  
เมตร  จ านวน1 
ช่อง ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร 

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

239 ก่อสร้างโรงจอดรถ   
ขนาด 3 ช่อง  
ท่ีท าการอบต.บ่อใหญ่ 
(*เงินเหลือจ่าย งบปี 
2561) 

เพื่อก่อสร้างโรงจอด
รถ ขนาด 3  ช่อง 
 

ท่ีท าการ  
อบต.บ่อใหญ่ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

240 ก่อสร้างโรงจอดรถ  
ขนาด 4  ช่อง 
ท่ีท าการ อบต.บ่อใหญ่ 
(*เงินเหลือจ่าย งบปี 
2561) 

เพื่อก่อสร้างโรงจอด
รถ ขนาด 4  ช่อง 
 

ท่ีท าการ  
อบต.บ่อใหญ่ 
 

294,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

294,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

241 ก่อสร้างระเบียงคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าศาลเจ้าปู่
ริมหนองใหญ่ 
 
(*จ่ายขาดเงินสะสมปี62) 

เพื่อก่อสร้างระเบียง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

บริเวณ 
หนองบ่อใหญ่ 

- 320,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

320,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ภูมิทัศน์บริเวณ
หนองบ่อใหญ่
สวยงาม มี
สถานท่ีพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

242 ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานท่ีจ่ายให้แก่ เอกชน 
นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 
 
(*ข้อบัญญัต ิ61-65) 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่ เอกชน นิติ
บุคคลเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 

โครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงสร้างพื้นฐาน
ได้มาตรฐาน 

มีเงินจ่ายเป็นค่า
ออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่
จ่ายใหแ้ก่ 
เอกชน นิติบุคคล 
หรือ
บุคคลภายนอก 

กองช่าง 

243 โครงการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนน ฝาย เขื่อน 
หรือสิ่งก่อสร้าง 
(*ข้อบัญญัต ิ61-65, 
*เงินเหลือจ่าย งบปี2561) 

เพื่อบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนน ฝาย 
เขื่อน หรือ
สิ่งก่อสร้าง 

ตามแบบ อบต.
บ่อใหญ่ 

3,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

244 โครงการปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจร คสล. สาย
ทางบ้านหนองหว้า หมู่ท่ี 
15 
(*โครงการขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบปี2561) 

เพื่อปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 8 เมตร  
ยาว 81 เมตร   

หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

448,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

448,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

245 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 3 จากบ้านนาย
บรรจง สอนชา ถึงทาง
หลวงชนบท 
(*จ่ายขาดเงินสะสมปี62) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 60 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

131,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

131,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

131,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

246 โครงการปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจร คสล. 
พร้อมวางท่อ สายทาง
บ้านเก่าใหม่ หมู่ท่ี 13 
จ านวน 3 จุด 
 
 
 
 
 
(*โครงการขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบปี2561) 

เพื่อปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อ 

จุดที่ 1 กว้าง 8 
ม. ยาว 10 ม. 
พร้อมวางท่อ 
คสล.ศก.0.80 ม. 
6 ท่อน 
จุดที่ 2 กว้าง 8 
ม. ยาว 22ม. 
จุดที่ 3 กว้าง 8 
ม. ยาว 6 เม. 
พร้อมวางท่อ 
คสล.ศก.0.80 ม. 
12 ท่อน 

239,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

239,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

247 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 5จากนานาง
หนูสิน คุณาวัตร 
ไปดอนปู่ตา 
 
(*จ่ายขาดเงินสะสมปี62) 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงหินคลุก
ไหลทางข้างละ 
0.50 เมตร 

468,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

468,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

468,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

248 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดิน หมู่ท่ี 11 จาก 
เดอะเบสรีสอร์ท ถึงนา
นางสมพร จินดา 
(*จ่ายขาดเงินสะสมปี62) 

เพื่อปรับปรุงถนน
ถมดิน 

กว้าง 3.5 เมตร  
ยาว 720 เมตร   
สูงเฉลี่ย 0.80 
เมตร 

187,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

187,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

187,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

249 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. และท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อ
พัก ข้างหนองใหญ่ 
(*จ่ายขาดเงินสะสมปี62) 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
และท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก 

ยาว 88 เมตร 291,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

291,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

291,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

250 โครงการติดตั้งรั้วตาข่าย
ป้องกันนก หอประชุม 
อบต.บ่อใหญ่ 

เพื่อติดตั้งรั้วตาข่าย
ป้องกันนกเข้ามาท า
รัง หอประชุม อบต.
บ่อใหญ่ 

หอประชุม 
อบต.บ่อใหญ่ 

- - 250,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

หอประชุม
สะอาด ไม่มีนก
เข้ามาท ารังใน
หอประชุม 

กองช่าง 

แผนพฒันาท้องถิ่น 2561-2565 
251 โครงการก่อสร้างท่อ

เหลี่ยม หมู่ท่ี 1 ช่วงนา
นายทองพูน ซ้ายขวา  

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาด 
1.50x1.50 
เมตร จ านวน 3 
ช่อง ผิวจราจร
กว้าง 4.80 เมตร 

- - 292,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

252 โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. หมู่ท่ี 1 จากสาย
เขียงหมูไปหนองสระพัง 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 220,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

253 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 1 จากท่อ
เหลี่ยมไปหนองสระพัง 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

254 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี1 จากทาง
หลวงชนบทถึงนา 
นายนิส พลท า  

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 400 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 108,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

108,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

108,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

255 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี1 จากทาง
หลวงชนบทถึงนานายอุดร  
ขานอยู่(คูห้วยนาแก)  

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 600 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 162,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

162,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

162,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

๙๔ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

256 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี2 สายทางบ้าน
บ่อใหญ่ไปบ้านดงเค็ง 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 100 
เมตร หนา  
0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 
เมตร 

- - 298,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

257 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.หมู่ท่ี2 หน้าบ้านนาง
บุญถม บาไสย์ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 30 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร (เททับถนน
เดมิ) 

- - 66,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

258 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี2 ข้างสระวัด
ทุ่งกว้าง  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 70  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 115,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

115,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

115,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

259 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี3 จากนานาย
สุบรรณ์ พรมกลาง ไปนา
นางน้อย มะราชลี 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 220,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

260 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี3 จากบ้านนาย
สุทิน สังศรีศักดิ์ ถึงนานาย
ศักดิ์สิทธิ์ ทองอด 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

261 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี 3 จากนา
นายทิพย์ช้าง ราชาภักดี 
ถึงนานางสมพร ไมตรี
แพน 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว1,100 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 392,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๙๕ 
 

 

 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

262 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 3 จากเส้นทาง
บ้านบ่อใหญ่ หมู่ท่ี3 ถึง
บ้านหนองหญ้าปล้อง  
หมู่ท่ี 4 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

263 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี4 จากสวน
นายวิรัตน์ มาลาหอม ถึงสี่
แยกวัดป่าบ้านหนองหญ้า
ปล้อง 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,100 
เมตร หนา 0.10 
เมตร 

- - 392,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไมม่ีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

264 โครงการถมดินขยายผิว
จราจร หมู่ท่ี3 ข้างหนอง
ใหญ่  
(ฝั่งทิศตะวันออก) 

เพื่อถมดินขยายผิว
จราจร 

กว้าง 2  เมตร  
ยาว 125  เมตร 
สูงเฉลี่ย  2.60  
เมตร 

- 100,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

265 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี4 จาก
นานายอมร ไชยเวียน ถึง 
นานายชัยรินทร์  
แก้วหานาม 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

ขยายผิวจราจร 
ขนาดกว้างข้างละ 
0.75 เมตร ยาว 
530 เมตร 

- - 42,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

266 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี4 จากบ้าน
นายสาคร บรรเทาพิศ ถึง
บ้านนายสังทอง เสาสามา 

เพี่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.10 
เมตร 

- - 138,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

267 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี4 จากนา
นางปั่น จันโท ถึงนานาย
ค าจันทร์ ค าเสน 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

ขนาดกว้าง 3.5 
เมตร ยาว 110 
เมตร หนา 0.10 
เมตร 

- - 34,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

268 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดินหมู่ท่ี4 จากบ้านนาง
สมบูรณ์ ทินตา ถึงสาม
แยกไร่นางพนศิลป์ สีเล 

เพื่อปรับปรุงถนน
ถมดิน 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 600 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.6 
เมตร 

- - 131,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

269 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี4 จากไร่ 
นางประดับ สุวรรณศรีถึง
ไร่นางบัวบาน พันธวัลย์ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 
เมตร 

- 235,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

235,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

270 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี4 จากไร่
นางสุวคนธ์ คลังพระศรีถึง
ทางหลวงหมายเลข24 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 450 
เมตร 

- - 112,500 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

112,500 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

112,500 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

271 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี4 ถนนสายบ้าน
หนองหญ้าปล้องไปบ้าน
บ่อใหญ่ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

- 195,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

195,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

272 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี4 จาก
บ้านนางสมบูรณ์ ทินตา  
ไปนานางหนูเกียง   
จันทะคาม 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

ขนาดกว้าง 4  
เมตร  ยาว 650  
เมตร  สูงเฉลี่ย 
1.00  เมตร 

- 170,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

170,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

273 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
คสล.หมู่ท่ี5  จากเวิ้งระก า
ถึงห้วยสายคอยาว 245 
เมตร 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก 

ยาว 245 เมตร - - 612,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

612,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

612,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

274 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี5 จากบ้านบ่อ
ใหญไ่ปบ้านหนองหญ้า
ปล้อง 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ0.50 เมตร 

- 298,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

298,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

275 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ท่ี4 เชื่อมต าบล
หนองโน 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,400 
เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร 

- - 499,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

276 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี5 จากบ๋า
กระถิน ไปห้วยสายคอ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4.5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 245,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

245,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

277 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี5 จาก
ห้วยสายคอไปชลประทาน
ห้วยประดู่ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 5  เมตร  
ยาว 200  เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.80 
เมตร 

- - 52,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

278 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี6 จากทางหลวง
ชนบท ถึงสวนนายทองค า 
ขานวงศ์ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4เมตร ยาว 
102 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร 

- - 241,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

279 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดิน หมู่ท่ี6  จากทางหลวง
ชนบทไปนานายอุทัย ศรี
ภักด ี

เพื่อปรับปรุงถนน
ถมดิน 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.75 
เมตร 

- - 45,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

280 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี6 จากนา
นายอุทัย ศรีภักดี ถึงนา
นายศักดา ชากัน 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

- - 80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

281 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดิน หมู่ท่ี6  จากทางหลวง
ชนบทถึงนานางน้อง  
ศรีสังชุม 

เพื่อปรับปรุงถนน
ถมดิน 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 170 เมตร   

- - 47,600 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

47,600 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

47,600 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

282 โครงการปรับปรุงถนนถม
ดิน หมู่ท่ี6 จากสามแยก
นานายทองม้วน พาแก้ว 
ถึงนานายวิรุดรงค์ สมดง 
(ถนนเดิมเป็นหินคลุก) 

เพื่อปรับปรุงถนน
ถมดิน 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 900 เมตร  

- - 288,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

288,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

288,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

283 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี6 จากนา
นายอุทัย ศรีภักดี ถึงนา 
นายอรุณ สีสังข์ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร  

- - 160,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

160,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

160,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

284 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 7 จากนา 
นายมนตรี สมภา ถึงนา
นายจิต พลสา  

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

285 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี7  สายนานาย
นุสันติ ไปนานายประจักษ์ 
ธิยา 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 193,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

286 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี7 จากนา
นายประยูร จันละคร ถึง
นานายโต๋ หงษาอ่อน 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 81,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

81,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

81,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

287 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 7 ถนนสาย
บ้านดงเค็งไปบ้านบ่อใหญ่ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร 

- - 500,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

288 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี7  สายบ้าน 
ดงเค็งไปบ้านบ่อใหญ่ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 
เมตร 

- - 298,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

289 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี8 จากหนอง
คลอง ถึงนานายหวัด  
ภูวงษี 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  

- - 94,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

94,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

94,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

290 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี8 สายทาง
สนามกีฬา 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  

- - 108,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

108,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

108,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

๑๐๐ 
 

 

 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

291 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี8  สายทางโคก
ขี้สูด 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 264,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

292 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี8  จากบ้าน
โนนทองไปโคกขี้สูด 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

293 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี8 จากนา 
นายมนตรี ยังสี ถึงนานาง
ปิ่น โคคร 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 135,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

135,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

135,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

294 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า หมู่ท่ี8  บ้าน
พ่ออุดม สีสังข์ 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

ยาว 103 เมตร - - 216,300 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

216,300 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

216,300 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

295 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี9 จากนา
นายณรงค์ โพธิละเดา ไป
นานายน้อย ทองนุช 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  

- - 191,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

296 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี9 จากไร่
นายศีลธรรม พรมรัก ไป
นานายค าพัน หงษ์มาลา 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 430 เมตร  

- - 107,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

107,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

107,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

๑๐๑ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

297 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ท่ี9 สายทาง
บ้านหนองหว้าไปหนองกุง
เต่า ช่วงนานายหนูเกียง 
จันโท 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาด 
1.80x1.80
เมตร จ านวน 2 
ช่อง ผิวจราจร
กว้าง 4.40 เมตร 

- - 310,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

298 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี9 หลังโรงเรียน
ไปบ้านนายวิชัย พุทธบาล 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

299 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี10 จาก
ประปาข้างวัดบ้านเก่าใหม่ 
ถึงท่ีนานายวิสุทธิ์ พลสา 

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 210 เมตร  

- - 52,500 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

52,500 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

52,500 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

300 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ท่ี10  จากนา
นายทองทวี จิตบรรจง ถึง
นานางน้อย ไทยวงศ์ 

เพื่อก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม 

1.50x1.50
เมตร ยาว 4 
เมตร จ านวน 2 
ช่อง 

- - 240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

301 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี10 จากนา
นายไสว น้อยเนารัง ไปนา
นายเกิด ขานวงศ์ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

302 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี10 จากนา
นายไสว น้อยเนารัง ไปนา
นายเกิด ขานวงศ์ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 162 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 269,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 

๑๐๒ 
 

 

 
 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

303 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี10 จากนา
นางหนิด ไทยวงศ์ ถึงท่ีนา
นางวันทอง ไทยวงศ์ 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 94,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

94,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

94,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

304 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ท่ี10  ช่วงนา
นางระเบียบ รักษาพล 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาด
1.20x1.20
เมตร จ านวน 3
ช่อง ผิวจราจร
กว้าง 4.40 เมตร 

- - 222,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

305 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ท่ี11  ล าห้วย
สายคอตรงกับนา 
นางพิลัย มาพร 

เพื่อก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม 

1.50x1.50
เมตร ยาว 4 
เมตร จ านวน 2 
ช่อง 

- - 240,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

240,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

240,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

306 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี11 จากนา
นายสมร เจนการ ไปนา
นายคูณ ศรีกุลคร 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

- - 225,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

307 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี11 จากถนน
แจ้งสนิท ถึงบ้าน 
นายเสน่ห์ แก้วศรีจันทร์ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 307,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

308 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี11 จาก
คอนกรีตเดิม ถึงแยกนา
นายสมร เจนการ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

๑๐๓ 
 

 

 
 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

309 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี12 จากนานาง
เดือนเพ็ญ จันละคร ไป
ห้วยสายคอ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 220,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

310 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 12 จากนา
นางหนูรัตน์ ทิพย์ชาติ ถึง
ห้วยสายคอ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

311 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี12  จาก
แยกนานายสมุทธ์ บุญชม
ถึงเขตคลองส่งน้ าร่องหัว
ช้าง 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 650 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 175,500 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

175,500 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

175,500 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

312 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลกุ หมู่ท่ี12  จากสี่
แยกนานายยินดี ทองอด 
ถึงบ้านนายส าเนียง  
งามสนิท 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,100 
เมตร หนา 0.10 
เมตร 

- - 297,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

297,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

297,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

313 โครงการปรับปรุงร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี12  
 

เพื่อปรับปรุงร่อง
ระบายน้ า 

ภายในหมู่บ้าน
หนองทุ่ม ม.12 

- - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

314 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 13 จากนา
นายชาย พลสาไปโคกโพธ์ิ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 260 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๑๐๔ 
 

 

 
 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

315 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 13 จากนา
นายโทมัส จันจร ถึงนา
นายสน ไมตรีแพน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 228 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

316 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ท่ี13  ช่วงนา
นางนารี โทท า 

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

ขนาด 
1.20x1.20 
เมตร จ านวน 2 
ช่อง ผิวจราจร
กว้าง 4.40 เมตร 

- - 177,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

317 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. หมู่ท่ี14  จากนา 
นางดวงใจ พลพิมพ์ ถึงล า
ห้วยสายคอ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 245 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 722,750 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

722,750 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

722,750 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

318 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ท่ี14 จากบ้าน
นางเตือนใจ กางเกตุ ถึง
บ้านนางประคอง  
ภวภูตานนท์ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ยาว 135 เมตร - - 283,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

283,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

283,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

319 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ท่ี14 จากนานา
งดวงจันทร์ พลพิมพ์ ถึงล า
ห้วยสายคอ  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ยาว 245 เมตร - - 514,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

514,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

514,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

320 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ท่ี14 จากวัดโพธ์ิ
ศรี ถึงบ้านนางราตรี  
ทองอด  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ยาว 130 เมตร - - 273,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

273,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

273,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๑๐๕ 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

321 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี14 จากไร่นาย
รักชาติ แดงเทโพ ไปนา
นายไสย์ บาไสย์ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 
เมตร 

- 497,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

497,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

322 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี14 จาก
ชลประทานห้วยประดู่ไป
ดอนปู่ตา 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 
เมตร 

- 497,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

497,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

323 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี15 จากโรงสูบ
ประปาหมู่บ้านไปศาลเจ้า
ปู ่

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 
เมตร 

- - 306,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

324 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี15 จากบ้าน
นางสมพักตร์ สาธิต ถึง
บ้านนางสุภีร์ แสนโกฎิ์ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 66,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

66,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

325 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี15 จากบ้าน
นายวราเทพ ค าผ่อง ถึง
บ้านนายสุบรรณ แก้วขาว 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 198,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

198,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

198,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

๑๐๖ 
 

 

 
 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

326 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า หมู่ท่ี15 จาก
บ้านนางพรรเพ็ญ  
นามบุดดี ถึงสระโรงเรียน 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

ยาว 150 เมตร - - 315,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

315,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

315,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

327 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี15 จากไร่
นางทองสุข สร้อยสระ ถึง
ไร่นายค าภา จันโท 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 135,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

135,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

135,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

328 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี15 หน้า
โรงเรียนหนองหว้าโนน
ทอง ถึงนานายสาคร แพง
จันทร์ 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.10 
เมตร 

- - 180,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

722,750 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

722,750 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

329 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี15 บ้าน
นายสรุพล ไมตรีแพน ถึง
นานายทองใส แสนวงศ์ 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 135,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

283,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

283,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

330 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี16 จากสวน
นางพิกุล ทองใบ ไปนา
นางนาง จันโท  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 220,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

331 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี16 จาก
บ้านนางเย็นจิตร  
จิตบรรจง ไปโคกหนอง
หญ้าคา  

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 191,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

๑๐๗ 
 

 

 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

332 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า หมู่ท่ี16 จาก
แยกบ้านนายทองใบ 
จ านงศรี ถึงบ้านนางลัดดา 
พูนสวัสดิ์ 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

ยาว 112 เมตร - - 256,200 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

256,200 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

256,200 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

333 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี17 จากส านัก
สงฆ์บ้านดงเค็ง ถึงถนน
สายบ้านดงเค็งบ้านโนน
ทอง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

334 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี17 จากบ้าน
นางสมัย มาลาหอม ไป
หนองข่าลิ้น 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 198,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

335 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี17 จากบ้าน
นายเอี่ยม ศรีภักดี ถึงนา
นายสมพงษ์ บุญรุ่ง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 
เมตร 

- 497,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

497,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

336 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ท่ี17 จาก
นานายบุญมี ส ารวมสุข 
ถึงนานายสันติ ค าชาย  

เพื่อปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร  

- - 75,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

75,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

75,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

337 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 18 จากนา
นายค าเบ้า ศรีภักดีไปเขต
ต าบลบรบือ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 228 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

๑๐๘ 
 

 

 
 
 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

338 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี18  
 

เพื่อก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ท่ี18 

หนองสุ่ม 
ม.18 บ้านดงเค็ง 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

339 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ท่ี18 จากนา
นายทองดา อาบโพธิ์ ถึง
นานายทองม้วน พาแก้ว 

เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 330 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 103,950 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

135,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

135,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

340 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 18 จากบ้าน
ดงเค็งไปบ่อขยะ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 500,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

341 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี18 จากบ้าน
นางสมจิต จันทขันตรี ไป
นานายค าเบ้า ศรีภักดี 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 193,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

342 โครงการก่อสร้างรั้ว  
ท่ีท าการ อบต.บ่อใหญ่  

เพื่อก่อสร้างรั้ว 
ท่ีท าการ อบต.บ่อ
ใหญ่ 

ยาว 105 เมตร - - 232,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

๑๐๙ 
 

 

 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

343 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ท่ี 3 
หลังหอประชุม 
อบต.บ่อใหญ่ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 39 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- 124,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

124,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

344 โครงการปรับปรุง
หอประชุม 
อบต.บ่อใหญ่ 

เพื่อปรับปรุงหอประชุม  
อบต.บ่อใหญ่ 

หอประชุม 
อบต.บ่อใหญ่ 
ตามแบบ อบต.
บ่อใหญ่ก าหนด 

- 230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

230,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

345 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขา 
บรบือ 

เพื่อจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ ใน
การขยายเขตไฟฟ้าภายใน
เขต 
ต าบลบ่อใหญ่ 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  
สาขาบรบือ 

350,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

350,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

350,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

350,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

350,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ทุกประการ 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  
สาขาบรบือ
ได้รับการ
อุดหนุน 

กองช่าง 

346 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขา 
บรบือ 

เพื่อจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ ใน
การติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแสงสว่าง เช่น 
สายพาด/สายดับ โคมไฟ
ส่องสว่างภายในเขตต าบล
บ่อใหญ่ 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  
สาขาบรบือ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ทุกประการ 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  
สาขาบรบือ
ได้รับการ
อุดหนุน 

กองช่าง 

347 โครงการเงินชดเชย
ค่างานสิ่งก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่า
งานส่ิงก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ ในงาน
หรือโครงการท่ีมีความ
จ าเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่ม เบิก
จ่ายเงินหรือค่างานตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
 (ค่า K) 

อบต.บ่อใหญ่ - - 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

๑๑๐ 
 

 

 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

348 โครงการติดตั้งผ้าม่านฉาก
หลัง ห้องประชุมชั้น2 
อบต.บ่อใหญ่ 

เพื่อติดตั้งผ้าม่าน
ฉากหลังห้อง
ประชุมชั้น2 
 

ห้องประชุม 
ชั้น2  
อบต.บ่อใหญ่ 

- 27,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

27,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ห้องประชุม  
ชั้น2 มีความ
สวยงาม 

กองช่าง 

349 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านหนองหญ้าปล้อง
ไปบ้านบ่อใหญ่ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลง
ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ใน
การสัญจร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

350 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายหนองหญ้าปล้อง – 
เขตต าบลแก่งเลิงจาน 

เพือ่ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
221 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลง
ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.30 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ใน
การสัญจร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

351 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนน
สายบ้านหนองหว้า – บ้าน
หนองกุงเต่า 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลง
ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ใน
การสัญจร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

352 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านหนองทุ่ม – เขต
ต าบลหนองโก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
221 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลง
ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.30 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ใน
การสัญจร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

353 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านหนองหญ้าปล้อง 
– เขตต าบลหนองโน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,370 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลง
ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.30 เมตร 

- - 3,330,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3,330,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3,330,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ใน
การสัญจร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 


