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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2559) 
องค$การบริหารส(วนตําบลนากลาง 

5. ยุทธศาสตร$การพัฒนาด.านโครงสร.างพื้นฐาน 
(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก สาย
โสกคูน-ดอนหวาย หมู0 1  
บ�านนากลาง 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุกเชื่อมถนน
เดิม กว�าง  5  เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาตร
หินคลุกไม0น�อยกว0า  540 ลูกบาศก
เมตร 

450,000 
(อบต.) 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

2 โครงการปรับปรุงถนนสายทาง
กลางหมู0บ�าน - ลานต�นประดู0 
หมู0 1 บ�านนากลาง 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการเสริมผิวทาง คสล. ทับถนนเดิม 
กว�าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 
0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0
น�อยกว0า 1,000 ตารางเมตร 

427,000 
(อบต.) 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

3 โครงการก0อสร�าง คสล. ซอยบ�าน
นายบัว พร�อมรางระบายน้ํา หมู0 1 
บ�านนากลาง 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  4  
เมตร ยาว 50 เมตร หนา  0.15 เมตร
หรือมีปรมิาณพื้นที่ไม0น�อยกว0า 200 
ตารางเมตร พร�อมรางระบายน้ํา 

175,000 
(อบต.) 

 - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

4 โครงการก0อสร�าง คสล. (บ�านน�อย
หัวสระ – อนามัยเก0า) หมู0 2 
บ�านนาใหญ0 - หมู0 6 บ�านนาใหญ0
พัฒนา 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล.  
กว�าง  5  เมตร ยาว 100 เมตร หนา  
0.15 เมตรหรือมปีริมาณพื้นที่ไม0น�อย
กว0า 500 ตารางเมตร 

275,000 
(อบต.) 

 - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

5 โครงการก0อสร�าง คสล. พร�อมราง
ระบายน้ํา (ซอยพัฒนา 2) 
บ�านห�วยตะคร�อ หมู0 3 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�าง ถนน คสล. กว�าง  3  
เมตร ยาว 40 เมตร หนา  0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า 120 
ตารางเมตร พร�อมรางระบายน้ํา คสล. 
พร�อมฝาปMด กว�าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ระยะทาง 40 เมตร 

160,000 
(อบต.) 

 - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

6 โครงการก0อสร�าง วางท0อระบายน้ํา 
คสล. คลองหลังวัดห�วยตะคร�อ –
ร�านยางรถยนต หมู0 3 บ�านห�วย
ตะคร�อ  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการวางท0อระบายน้ํา คสล. Ø 1.00 
เมตร จํานวน 114 ท0อนพร�อมบ0พักน้ํา 
คสลง จํานวน 14 และถมดินบริเวณ 
คลองเดิม โดยมีปริมาตรดินถมไม0น�อย
กว0า 1,117 ลูกบาศกเมตร 

640,000 
(อบต.) 

 - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและระบาย
น้ําจากชุมชน
สะดวกไม0ท0วมขัง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

7 โครงการปรับปรุงถนนทางเชื่อม
ถนนมิตรภาพ – บ�านหนองบอน 
หมู0 4 บ�านหนองบอน 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�าง ถนน คสล. กว�าง  6.00 
เมตร  ยาว 15 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า 90 
ตารางเมตร 

100,000 
(อบต.) 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

8 โครงการก0อสร�าง คสล. สายทาง
หลวง ทช.นม. 1056 – ถนนท0าบ0าง
หมู0 4 บ�านหนองบอน 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  5.00 
เมตร  ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า650 
ตารางเมตร 

373,000 
(อบต.) 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

9 โครงการก0อสร�างหินคลุก (บ�านนาย
บัวผัน – โครงการนวนคร) บ�าน
หนองบอน หมู0 4 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุกเชื่อมถนน
เดิม กว�างเฉลีย่ 5.00 เมตร ยาว 200
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม0น�อยกว0า 108 ลูกบาศกเมตร 

100,000 
(อบต.) 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

10 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก สาย
ท0าดู0 – หนองแก (บ�านนากลาง 
หมู0 5) 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุกเชื่อมถนน
เดิม กว�าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาตร
หินคลุกไม0น�อยกว0า 550 ลูกบาศกเมตร 

340,000 
(อบต.) 

 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

11 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก สาย 
แยกถนนวงแหวนรอบเมือง – วัด
นากลาง 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก กว�าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 570 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม0น�อยกว0า 640 ลูกบาศกเมตร 

485,000 
(อบต.) 

 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช0าง 

12 โครงการก0อสร�าง คสล. บ�าน ผญ.
สรคม - หน�าวัดนาใหญ0 
บ�านนาใหญ0พัฒนา หมู0 6 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  5  
เมตร ยาว 100 เมตร หนา  0.15 เมตร
หรือมีปรมิาณพื้นที่ไม0น�อยกว0า 500 
ตารางเมตร 

265,000 
(อบต.) 

 - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

13 โครงการก0อสร�างถนน คสล. บ�าน 
บุตาต�อง – โรงเรยีนบ�านหนองบอน 
(หมู0 7) บ�านบุตาต�อง  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ 
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�าง ถนน คสล. กว�าง  5.00  
เมตร  ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า 
1,000  ตารางเมตร 

550,000 
(อบต.) 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

14 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (สาย
ศาลปูOตา) หมู0 8 บ�านนากลาง
สามัคคี ) 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดาํเนินการ
ไม0น�อยกว0า 240 ตารางเมตร 

126,000 
(อบต.) 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช0าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

15 โครงการก0อสร�างรางระบายน้ํา
พร�อมฝาปMด ถนนกลางหมู0บ�าน 
(ช0วงบ�านนายคล�าย ต�วมสูงเนิน ) 
หมู0 8 บ�านนากลางสามัคคี 

เพื่อระบายน้ําทิ้งน้ําเสีย
จากครัวเรือน ไม0ให�ท0วม
ขังถนนภายในหม0บ�าน 

ทําการก0อสร�างรางระบายน้ํา คสล. 
พร�อมฝาปMด กว�าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ระยะทาง 80 เมตร ตามแบบที่ 
อบต.นากลาง กําหนด 

200,000 
(อบต.) 

- - ลดมลภาวะจากน้ํา
เน0าเสยี และป*องกัน
การระบาดของเชื้อ
โรคจากน้ําท0วมขัง 

กองช0าง 

16 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก สาย
หนองป;กใจ - หนองโดน 
 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก กว�าง 5 
เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม0น�อยกว0า 550 ลูกบาศกเมตร 

830,000 
 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช0าง 

17 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
หนองสะทอน) หมู0 9 บ�านนากลาง
พัฒนา 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุกเชื่อมถนน
เดิม กว�าง  6  เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาตร
หินคลุกไม0น�อยกว0า 1,800 ลูกบาศก
เมตร 

2,000,000 
(อบต.) 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช0าง 

18 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก  
(สายโสกแดง – หนองสิม)  
บ�านนากลางพัฒนาหมู0 9 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก เชื่อมถนน
เดิม กว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาณหิน
คลุกไม0น�อยกว0า 640 ลูกบาศกเมตร 

440,000 
(อบต.) 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช0าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

      (ผลผลิตโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท)   

รับผิดชอบ 

19 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (สาย
ลานเกษตร) บ�านนากลางพัฒนา 
หมู0 9 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง 5.00 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า 
1,000 ตารางเมตร 

550,000 
(อบต.) 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช0าง 

20 โครงการก0อสร�างถนนลาดยาง สาย 
สปก.-หนองพยอม หมู0 1 
บ�านนากลาง 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนลาดยาง กว�าง  
6.00  เมตร ยาว 1,000 เมตร หรอืมี
พื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า  6,000 
ตารางเมตร 

3,000,000 
(บูรณาการ) 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช0าง 

21 โครงการก0อสร�างถนน คสล. เดิม  
(สายหนองสะทอน – หนองป;กใจ) 
บ�านนากลางพัฒนาหมู0 9 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง 6.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม0น�อยกว0า  
6,000 ตารางเมตร 

3,300,000 
(บูรณาการ) 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

22 โครงการก0อสร�างถนน คสล. เชื่อม
ถนนหนองตาดา หมู0 2 บ�านนาใหญ0  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง 6.00  
เมตร  ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0
น�อยกว0า 6,000 ตารางเมตร 

3,300,000 
(บูรณาการ) 

- - ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช0าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

23 โครงการก0อสร�างถนน คสล. สาย
บ�านบุตาต�อง - ถนนมิตรภาพ (ทาง
หลวงแผ0นดินหมายเลข 2) หมู0 7  
บ�านบุตาต�อง  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ 
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล.  
- ช(วงที่ 1 กว�าง 5.00 ม. ยาว 1,000 

เมตร หรือมีพื้นที่ไม0น�อยกว0า 5,000 
ตารางเมตร (ปP 57) 

- ช(วงที่ 2 กว�าง 5.00 ม. ยาว 1,500 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม0น�อยกว0า 5,000 
ตารางเมตร (ปP 58) 

2,750,000 
(บูรณาการ) 

4,125,000 
(บูรณาการ) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

24 โครงการก0อสร�างถนน คสล. สาย 
สปก. (บ�านนากลาง หมู0 1 – บ�าน
นาใหญ0พัฒนา หมู0 6) 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล.  
ช(วงที่ 1 (ปP 58) กว�าง 6.00 ม. ยาว 
1,000 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อย
กว0า 6,000 ตร.ม.  
ช(วงที่ 2 (ปP 59) กว�าง 6.00 ม. ยาว 
1,000 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อย
กว0า 6,000 ตร.ม. 

- 2,750,000 
(บูรณาการ) 

2,750,000 
(บูรณาการ) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

25 โครงการก0อสร�างถนนลาดยาง (สาย 
สปก.-หนองไผ0) บ�านนากลาง  
หมู0  1 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนลาดยาง กว�าง  
6.00  เมตร ยาว 1,000 เมตร หรอืมี
พื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า  6,000 
ตารางเมตร 

- 2,000,000 
(บูรณาการ) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

26 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (ซอย
บ�านนายเทิด) บ�านนากลาง หมู0 1 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  4 
เมตร  ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า 280 
ตารางเมตร 

- 150,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

27 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (ซอย
บ�านนายมิตร) บ�านนากลาง หมู0 1 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล.  
กว�าง 4 เมตร.ยาว 50 เมตร หนา  0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า  
200 ตร.ม. 

- 110,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

28 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (ซอย
บ�านนายใจ) บ�านนากลาง หมู0 1 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล.  
กว�าง  4 เมตร.ยาว 40 เมตร หนา  
0.15  เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม0น�อย
กว0า  160 ตร.ม. 

- 88,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

29 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
ตะวันตกบ�านนายเล็ก เล็ก 
สุรวงค – ถนนลาดยาง อบจ.) บ�าน
นากลาง หมู0 1 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง  6 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า 1,800 
ตารางเมตร 

- 220,000 
(อบต) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

  



 

 

 แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2557-2559) | องค�การบริหารส วนตําบลนากลาง  64 

 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

30 โครงการก0อสร�างถนนดิน (ทิศ
ตะวันตกคลองห�วยยาง - แนวเขต
โครงการนวนคร) บ�านนากลาง  
หมู0  1 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการปรับเกรดยกระดับถนนดิน ความ
กว�างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 250 
เมตร หรือมีปริมาตรดินไม0น�อยกว0า 450 
ลูกบาศกเมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

31 โครงการก0อสร�างถนนดิน (ถนนดิน
ริมคลองห�วยยาง) บ�านนากลาง  
หมู0 1 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างปรับเกรดขึ้นรูป และ
ยกระดับถนนดิน กว�าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม0น�อยกว0า 450 
ลูกบาศกเมตร 

- 150,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

32 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (ซอย
หลังตลาดชุมชน) หมู0 2 บ�านนาใหญ0  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  3.00 
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า 90
ตารางเมตร 

- 46,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

33 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (ซอย
บ�านนายฉลอง สามสูงเนิน) หมู0 2 
บ�านนาใหญ0  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  3.00 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า 180
ตารางเมตร 

- 92,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

34 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (สาย
บ0อขยะ – ท0าบ0าง) บ�านนาใหญ0  
หมู0 2 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง  5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0
น�อยกว0า 500 ตารงเมตร 

- 275,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

35 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (สาย
อนามัยเก0า – ร.ร.บ�านนาใหญ0) บ�าน
นาใหญ0 หมู0 2 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0
น�อยกว0า 500 ตารางเมตร 

- 275,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และขนส0ง 

กองช(าง 

36 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (สาย
หลังร�านวงศธรบริการ-หมู0บ�าน
จัดสรร) บ�านนาใหญ0 หมู0 2 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง  5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0
น�อยกว0า 400 ตร.ม. 

- 220,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และขนส0ง 

กองช(าง 

37 โครงการก0อสร�างถนน คสล. สาย 
สปก. (เชื่อมทางแยกหนองตาดา -
โสกเสือตายเชื่อม) บ�านนาใหญ0  
หมู0 2 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง  5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นพิวจราจรไม0น�อย
กว0า 5,000  ตารางเมตร 

- 2,750,000 
(บูรณาการ) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

38 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
หลังอนามัย – สระหนองแก) 
บ�านนาใหญ0 หมู0 2 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก กว�าง 5.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 
1,500 ลูกบาศกเมตร 

- 630,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

39 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
โสกนกเต็น – กุดโมง) 
หมู0 2 บ�านนาใหญ0  

เพื่อพัฒนาเส�นทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก  
กว�าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.10 เมตรหรือมปีริมาตรไม0น�อยกว0า 
1,800 ลูกบาศกเมตร 

- 750,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

40 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
โสกเดือนห�า – ถนน สปก.) 
บ�านนาใหญ0 หมู0 2 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 900
ลูกบาศกเมตร 

- 380,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและการ
ขนส0งสินค�า ผลิตผล
การเกษตร 

กองช(าง 

41 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
ห�วยบักเว0น – หนองไผ0) 
บ�านนาใหญ0 หมู0 2 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 1,800 
ลูกบาศกเมตร 

- 680,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

42 โครงการก0อสร�างถนนดินยกระดับ
(สายโสกจิก) บ�านนาใหญ0 หมู0 2 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ก0ทําการก0อสร�างยกระดบัถนนดิน 
กว�างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมปีริมาตรดิน
ถมไม0น�อยกว0า 6,000 ลูกบาศกเมตร 

- 530,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

43 โครงการก0อสร�างถนน หินคลุก(สาย
ทางแยกหนองตาโข0ง-โสกจิก) บ�าน
นาใหญ0 หมู0  2 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 1,800 
ลูกบาศกเมตร 

- 500,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

44 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (สาย
บ�านนางเล็ก) หมู0 3 บ�านห�วย
ตะคร�อ  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า 
160 ตารงเมตร 

- 88,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

45 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (ซอย
พัฒนา 1 ) หมู0 3 บ�านห�วยตะคร�อ  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง 2 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า 
60 ตารงเมตร 

- 33,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะ
ได�รับ 

หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

46 โครงการก0อสร�างถนน หินคลุก(ซอย
บ�านนางสุกัญญา ซื่อตรง) บ�านห�วย
ตะคร�อ หมู0  3 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 
27 ลูกบาศกเมตร 

- 20,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

47 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (ซอย
ทองสุข ช0วงที่ 2) บ�านหนองบอน 
หมู0 4 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง 5 เมตร ยาว  80 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรตีไม0น�อย
กว0า  400  ตารางเมตร 

- 220,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนส0ง 

กองช(าง 

48 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (ซอย
ทองสุข 1) บ�านหนองบอน หมู0 4 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล.  
กว�าง 5 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรตีไม0น�อย
กว0า 475 ตารางเมตร 

- 237,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ขนส0ง 

กองช(าง 

49 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (ซอย
ทองสุข 2) บ�านหนองบอน หมู0 4 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล.  
กว�าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม0น�อยกว0า 
400 ตารางเมตร 

- 220,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

50 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (ซอย
แยกบ�านนายเลี้ยง) หมู0 4 บ�าน
หนองบอน  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล.  
กว�าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่ไม0น�อยกว0า  
200 ตารางเมตร 

- 110,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

51 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
ข�างการเคหะฯ – นวนคร - ถนน
มิตรภาพ) บ�านหนองบอน หมู0 4 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก กว�าง 5.00
เมตร ยาว  2,000 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 
1,500 ลูกบาศกเมตร 

- 630,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

52 ก0อสร�างถนน คสล. (เชื่อมต0อถนน 
ค.ศ.ล.เดิม ซอยบ�านนายช0วง) บ�าน
นากลาง หมู0 5 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล.  
กว�าง  4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า  
40  ตารางเมตร 

- 22,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

53 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (ซอย
ตะวันออกวัดนากลาง) 
บ�านนากลาง หมู0 5 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล.  
กว�าง  5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม0น�อย
กว0า 1,000 ตารางเมตร 

- 550,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

46 โครงการก0อสร�างถนน คสล. สายหลัง
วัดนากลาง-เครือข0าย 
บ�านนากลาง หมู0 5 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล.  
กว�าง  5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม0น�อย
กว0า 500 ตร.ม 

- 275,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

47 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (สาย
รอบสระย0านาก) หมู0 5 
บ�านนากลาง  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล.  
กว�าง  3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม0น�อย
กว0า 360  ตร.ม 

- 198,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

48 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (สาย
หนองน้ําซ�าง) หมู0 5 บ�านนากลาง  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล.  
กว�าง  4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม0น�อย
กว0า 400 ตร.ม 

- 220,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

49 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
หลังวัดนากลาง – หนองไฮ) บ�านนา
กลาง หมู0 5 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง  6 เมตร ยาว  1,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม0น�อยกว0า 1,350 ลูกบาศกเมตร 

- 570,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

50 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
หลังวัดนากลาง - หนองปอ) 
บ�านนากลาง หมู0 5 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง  6 เมตร ยาว  1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม0
น�อยกว0า 900 ลูกบาศกเมตร 

- 380,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

51 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
บ�านนางสุวรรณ) บ�านนากลาง  
หมู0 5  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 5 เมตร ยาว  500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม0น�อยกว0า 375 ลูกบาศกเมตร 

- 160,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

52 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก สาย
โรงป ุ Sย – หนองโดน หมู0 5 
บ�านนากลาง  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง  6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม0น�อยกว0า 1,350 ลูกบาศกเมตร 

- 570,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

53 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก สาย
เลียบคลองห�วยมะเกลือ 
หมู0 5 บ�านนากลาง  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 5 เมตร ยาว  2,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม0น�อยกว0า 1,500 ลูกบาศกเมตร 

- 630,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

54 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
สระวัด - หนองสองห�อง) บ�านนา
กลาง หมู0 5 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง  6 เมตร ยาว  1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม0น�อยกว0า 900 ลูกบาศกเมตร 

- 380,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

55 โครงการก0อสร�าง ถนน คสล. ซอย
บ�านนางเต�  บ�านนาใหญ0พัฒนา  
หมู0 6 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  4.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม0น�อยกว0า  600 
ตารางเมตร 

- 330,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

56 โครงการก0อสร�างปรับปรุง
ถนนลาดยาง (บ�านนากลาง – บ�าน
นาใหญ0) ช0วงทางเข�าหมู0บ�านบ�าน 
หมู0 6 บ�านนาใหญ0พัฒนา  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนลาดยาง กว�าง  
6.00  เมตร ยาว 50 เมตร หรือมพีื้นผิว
จราจรไม0น�อยกว0า  300 ตารางเมตร 

- 100,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

57 โครงการก0อสร�าง ถนน คสล. ซอย
บ�านนางเรียน  บ�านนาใหญ0พัฒนา 
หมู0 6 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  3.20 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม0น�อยกว0า 160 
ตารางเมตร 

- 88,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

58 โครงการก0อสร�าง ถนน คสล. ซอย
บ�านนางปาน ศิริมา หมู0 6  
บ�านนาใหญ0พัฒนา 

เพื่อพัฒนาเส�นทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  3.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า  150 
ตารางเมตร 

- 82,500 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

59 โครงการก0อสร�าง ถนน คสล. ซอย
บ�านนายไหล หมู0 6 บ�านนาใหญ0
พัฒนา 

เพื่อพัฒนาเส�นทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  3.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0น�อยกว0า  150 
ตารางเมตร 

- 82,500 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

60 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (บ�าน
น�อยหัวสระ) บ�านนาใหญ0พัฒนา  
หมู0 6 

เพื่อพัฒนาเส�นทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการปรับปรุง ซ0อมสร�าง ผิวจราจร
ถนนลาดยาง กว�าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม0น�อยกว0า 2,500 ตาราง
เมตร 

- 797,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

61 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก 
(เส�นทางวังไทร – บึงธรรมรงค)บ�าน
นาใหญ0พัฒนา หมู0 6 

เพื่อพัฒนาเส�นทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก  
กว�าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม0
น�อยกว0า 2,700 ลูกบาศกเมตร 

- 870,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

62 โครงการก0อสร�างถนนดิน (สาย 
สปก.-บ�านนางนวย) บ�านนาใหญ0
พัฒนา หมู0 6 

เพื่อพัฒนาเส�นทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการก0อสร�างปรับเกรดถนนดิน 
กว�าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดนิถม
ไม0น�อยกว0า 1,500 ลูกบาศกเมตร 

- 127,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

63 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย 
หนองกาบ -หนองป;กใจ) 
หมู0 6 บ�านนาใหญ0พัฒนา 

เพื่อพัฒนาเส�นทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม0น�อยกว0า 550 ลูกบาศกเมตร 

- 300,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

64 โครงการก0อสร�างถนนดิน (สาย 
บึงธัมรงค) หมู0 6 บ�านนาใหญ0พัฒนา 

เพื่อพัฒนาเส�นทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม0น�อยกว0า 550 ลูกบาศกเมตร 

- 300,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

65 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (ซอย
บ�านนายคํา  ม�วนสูงเนิน) 
บ�านบุตาต�อง หมู0 7 

เพื่อพัฒนาเส�นทาง
การคมนาคมและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง  4 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม0น�อย
กว0า 464 ตารางเมตร 

- 255,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

66 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (เชื่อม
ถนน คสล. สายกลางบ�าน - บ�าน
ผู�ใหญ0นพ) บ�านบุตาต�อง หมู0 7 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง  5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม0น�อย
กว0า 500  ตารางเมตร 

- 275,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

67 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (เชื่อม
ถนน คสล. หม0บ�านตะวันแลนด)  
หมู0 7 บ�านบุตาต�อง 
 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม0น�อยกว0า 
400  ตารางเมตร 

- 220,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

68 โครงการก0อสร�างถนนลาดยาง (สาย
แยกท0าบ0าง - โนนพะงาด) หมู0 7  
บ�านบุตาต�อง  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนลาดยาง กว�าง  
5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นไม0น�อยกว0า 7,500 ตาราง
เมตร 

- 1,543,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

69 โครงการก0อสร�าง ถนน คสล. (เชื่อม
ถนน คสล.เดิม ซอยบ�านนายลิบ) 
บ�านบุตาต�อง หมู0 7 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง  4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม0น�อยกว0า 
200 ตารางเมตร 

- 110,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

70 โครงการก0อสร�าง ถนน คสล. (เชื่อม
ถนน คสล.เดิม สายกลางบ�าน – 
บ�านกุดขมิ้น) หมู0 7 บ�านบุตาต�อง  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง  4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม0
น�อยกว0า 400 ตารางเมตร 

- 270,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

71 โครงการก0อสร�างถนนลาดยาง แนว
เขตตําบลนากลาง – ตําบลสูงเนิน 
หมู0 7 บ�านบุตาต�อง  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนลาดยาง 
กว�าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หรอืมี
ปริมาณพื้นที่ไม0น�อยกว0า 1,600 ตาราง
เมตร 

- 880,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

72 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (ซอย
บ�านนายขวัญ ชุมตรีนอก)บ�านบุตา
ต�อง หมู0 7 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 3 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกม0น�อยกว0า 
48 ลูกบาศกืเมตร 

- 32,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

73 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (ซอย
บ�านนางสมจิตร กระจ0างเนตร) บ�าน
บุตาต�อง หมู0 7 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 
112 ลูกบาศกเมตร 

- 65,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

74 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาม
แยกสระน้ําทิศใต� ซอยรัฐบํารุง 4 – 
บ�านกุดขมิ้น ) หมู0 7บ�านบุตาต�อง  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 1,350 
ลูกบาศกเมตร 

- 780,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

75 โครงการก0อสร�าง ถนน คสล. 
(ซอยข.าง ฝ89งสลักได) หมู0 8 บ�าน
นากลาง  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม0น�อยกว0า  
232 ตารางเมตร 

- 127,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

76 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (ซอย
บ�านนายนาก นันสูงเนิน ตดิแนว
เขตโรงเรียนบ�านนากลาง)  
บ�านนากลางสามัคคี หมู0 8  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณพื้นที่ไม0น�อยกว0า 180  
ตารางเมตร 

- 99,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

77 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก 
(ถนนมิตรภาพ จากโรงสูบ – ทาง
รถไฟ) บ�านนากลางสามัคคี หมู0 8 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง  5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม0
น�อยกว0า 375 ลูกบาศกเมตร 

- 220,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

78 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก 
(ทางแยกอู0โชค – เทศบาลกุดจิก) 
บ�านนากลางสามัคคี หมู0 8 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง  6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา  
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม0
น�อยกว0า 180 ลูกบาศกเมตร 

- 105,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

79 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก 
(สายหลังโรงเรยีนไปกุดกระเทียม) 
บ�านนากลางสามัคคี หมู0 8 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม0น�อยกว0า 150 ลูกบาศกเมตร 

- 87,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

80 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (สาย
บ�านนางเพียงจันทร) บ�านนากลาง
พัฒนา หมู0 9 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม0น�อยกว0า 
200  ตารางเมตร 

- 110,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

81 โครงการก0อสร�างถนน คสล. (สาย
บ�านนางละมลุ) 
บ�านนากลางพัฒนา หมู0 9 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม0น�อยกว0า 
300 ตารางเมตร 

- 165,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

82 โคงการก0อสร�างวงเวียนกลับรถ ทาง
แยกสนามกีฬาชุมชน หมู0 9  
บ�านนากลางพัฒนา 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างวงเวียนกลับรถ   ผิว
จราจรกว�างไม0น�อยกว0า 5.00 เมตร ตาม
แบบมาตรฐานที่ อบต.นากลางกําหนด   

- 200,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 
ลดความเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุ  

กองช(าง 

83 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
สามแยกท0าดู0- กุดตองแพง) 
บ�านนากลางพัฒนา หมู0  9 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม0น�อยกว0า 1,875 ลูกบาศกเมตร 

- 1,080,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

84 โครงการก0อสร�างถนนดินยกระดับ 
(สายถนนมิตรภาพข�างนวนคร – 
ถนนท0าบาง-บึงธัมรงค) 
 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างยกระดบัถนนดิน 
กว�าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร สงูเฉลี่ย 
1.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม0
น�อยกว0า 24,000 ลูกบาศกเมตร 

- 1,300,000 
(อบต.) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช0าง 

85 โครงการก0อสร�างหินคลุก (สายห�วย
บักเว0น-โสกจิก) บ�านนาใหญ0พัฒนา 
หมู0  2 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างยกระดบัถนนดินและ ลง
หินคลุก กว�าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม0น�อยกว0า 3,600 ลูกบาศกเมตร   

- 1,770,000 
(บูรณาการ) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

86 โครงการก0อสร�าง ถนน คสล. (จาก
บ�านสมชาย-บ�านนายสมบัติ)  
บ�านนากลาง หมู0 1 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  4.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณพื้นที่ไม0น�อยกว0า 200 
ตารางเมตร 

- - 110,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

87 โครงการก0อสร�าง ถนน คสล. (ซอย
บ�านนายประสิทธิ์) 
บ�านนากลาง หมู0 1 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  4.00 
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณพื้นที่ไม0น�อยกว0า 160 
ตารางเมตร 

- - 88,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

88 โครงการก0อสร�าง ถนน คสล. (ซอย
บ�านนายสมพงษ) 
บ�านนากลาง หมู0 1 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  4.00 
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณพื้นที่ไม0น�อยกว0า 160 
ตารางเมตร 

- - 88,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

89 โครงการก0อสร�างถนน คสล. ซอย
บ�านนางเต็ง หมู0 5 บ�านนากลาง  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง 4.00 
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม0น�อยกว0า 160 
ตารางเมตร 

- - 88,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

90 โครงการก0อสร�าง ถนน คสล. ซอย
บ�านนายบุญสม  บ�านนาใหญ0พัฒนา 
หมู0 6   

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  3.00 
เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม0น�อยกว0า  123 
ตารางเมตร 

- - 67,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

91 โครงการก0อสร�าง ถนน คสล. ซอย
บ�านนางกง  บ�านนาใหญ0พัฒนา  
หมู0 6 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  2.50 
เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม0น�อยกว0า  
57.50 ตารางเมตร 

- - 32,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

92 โครงการก0อสร�างถนนดิน (เชื่อมห�วย
วังม0วง-นวนคร) บ�านนากลาง หมู0 1 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างยกระดบัถนนดิน กว�าง 
5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม0น�อยกว0า 750 
ลูกบาศกเมตร 

- - 120,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

93 โครงการก0อสร�างถนนดิน (สาย
หนองตาม�ง) บ�านนาใหญ0พัฒนา หมู0  
2 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างยกระดบัถนนดิน กว�าง 
5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม0น�อยกว0า 625 
ลูกบาศกเมตร พร�อมวางท0อ คสล. Ø  
0.40 เมตร 

- - 100,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

94 โครงการก0อสร�างถนนดิน (สาย
หนองลาง) บ�านหนองบอน หมู0 4 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างยกระดบัถนนดิน 
กว�าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม0น�อยกว0า 2,000 
ลูกบาศกเมตร 

- - 240,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

95 โครงการก0อสร�างถนนดิน  
(สายหนองน้ําส�าง-ถนนเลี่ยงเมือง) 
บ�านนากลาง หมู0 5 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างยกระดบัถนนดิน 
กว�างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หรือมีปรมิาตรดินถมไม0น�อยกว0า 2,500 
ลูกบาศกเมตร 

- - 300,000 
(อบต) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

96 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย 
โนนขามป*อม – กุดขมิ้น) 
หมู0 6 บ�านนาใหญ0พัฒนา  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน หินคลุก กว�าง 6.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 900
ลูกบาศกเมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

97 โครงการก0อสร�างถนนดิน(สายหนอง
แจ-สระอีทูล) บ�านนากลางสามัคคี 
หมู0 8 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างปรับปรุงถนนดิน  
ยกระดับถนนดิน กว�างเฉลี่ย 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร สูง 0.50 เมตร หรอืมี
ปริมาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 1,250 
ลูกบาศกเมตร 

- - 150,000 
(อบต) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

98 โครงการก0อสร�างถนนดิน (สาย
หนองกระทุ0ม – ถนนมิตรภาพ) บ�าน
นากลางสามคัคี หมู0 8 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการขุดลอกคลองซอย พร�อมยกระดับ
ถนนดิน กว�าง 5.00 เมตร ยาว 300 
เมตร 

- - 100,000 
(อบต) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

99 โครงการก0อสร�างถนนดินยกระดับ 
(สายหนองตาสิบ-หนองคอง) 
บ�านนากลางพัฒนา หมู0 9 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างยกระดบัถนนดิน 
กว�างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 180 
ลูกบาศกเมตร 

- - 200,000 
(อบต) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

100 โครงการก0อสร�างถนน คสล.(ซอย
ราษฎรบํารุง 10) บ�านนากลาง
พัฒนา หมู0 9 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. กว�าง  4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณพื้นที่ไม0น�อยกว0า  400  
ตารางเมตร 

- - 220,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

101 โครงการก0อสร�างถนนลาดยาง (สาย
บ�านนายใหม0- ถนนมิตรภาพ) หมู0  3 
และ หมู0 5 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน คสล. 
กว�าง  4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือ 
หรือมีปรมิาณพื้นไม0น�อยกว0า 4,800 
ตารางเมตร 

- - 2,640,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

102 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย 
สปก. ถึงสายหนองกาบ) 
บ�านนากลาง หมู0  1 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน หินคลุก กว�าง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 900 
ลูกบาศกเมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

103 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
หลังบ�านนาใหญ0 –โสกผักโบก) บ�าน
นาใหญ0 หมู0  2  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 2,250 
ลูกบาศกเมตร 

- - 1,300,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

104 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
บ�านนายสายรุ�ง -ถนน สปก.) บ�าน
นาใหญ0พัฒนา หมู0  2  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก กว�าง 6 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 
1,350 ลูกบาศกเมตร 

- - 780,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

105 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
ปOาช�าบ�านห�วยวัด - ห�วยบักเว0น) 
บ�านนาใหญ0พัฒนา หมู0  2  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน หินคลุก กว�าง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 900 
ลูกบาศกเมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

106 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
ห�วยบักเหว0น – คําบอน) 
บ�านนาใหญ0พัฒนา หมู0  2  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาณหนคลุกไม0
น�อยกว0า 450 ลูกาศกเมตร 

- - 170,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

107 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก 
(เชื่อมถนนลาดยางนากลาง – ท0าอี
จาบ) บ�านนากลาง หมู0 5 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน หินคลุก กว�าง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 900 
ลูกบาศกเมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

108 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
หนองเป*า - ถนนเลี่ยงเมือง) บ�านนา
กลาง หมู0 5 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน หินคลุก กว�าง 6 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 450
ลูกบาศกเมตร 

- - 260,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

109 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
ห�วยตะคล�อใต�) บ�านนากลาง หมู0 5 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม0น�อยกว0า 810 ลูกบาศกเมตร 

- - 470,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

110 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก สาย
หนองสมพงษ 
 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม0น�อยกว0า 900 ลูกบาศกเมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

111 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก สาย
หนองน้ําส�าง 
 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม0น�อยกว0า 900 ลูกบาศกเมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

112 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก สาย
หนองส�มปOอย 
 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนน หินคลุก กว�าง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม0น�อยกว0า 640
ลูกบาศกเมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

113 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
โบสถสันติ ถึงถนน สปก.) บ�านนา
ใหญ0พัฒนา หมู0 6 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปรมิาตรหินคลุกไม0น�อย
กว0า 180 ลูกบาศกเมตร 

- - 105,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

114 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
ทางแยกอู0โชค – ทางรถไฟ) 
บ�านนากลางสามัคคี หมู0  8 

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปรมิาตรหินคลุกไม0น�อย
กว0า 96 ลูกบาศกเมตร 

- - 78,000 
(อบต) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

115 โครงการก0อสร�างถนนหินคลุก (สาย
ซอยดอนฟ;ก) หมู0 9 
บ�านนากลางพัฒนา  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างถนนหินคลุก 
กว�าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปรมิาตรหินคลุกไม0น�อย
กว0า 64 ตารางเมตร 

- - 44,000 
(อบต) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

117 โครงการก0อสร�างดินผิวลูกรัง (สาย
สามแยกตะวันแลนด – แนวเขตปOา
โนนพะงาด) หมู0 7 บ�านบุตาต�อง  

เพื่อพัฒนาเส�นทางการ
คมนาคมและความ
สะดวกในการสัญจร 

ทําการก0อสร�างยกระดบัถนนดิน  กว�าง 
5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.60 เมตร ลงผิวลูกรัง กว�าง 5 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
พร�อมวางท0อ คสล.Ø 0.60 เมตร 

- - 700,000 
(อบต.) 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส0ง 

กองช(าง 

118 โครงการก0อสร�างสันชะลอความเรว็
รถยนต/ยานพาหนะ (ลูกระนาด) 
ถนนภายในหมู0บ�าน 

เพื่อลดควาเร็วของ
รถยนตและ
รถจักรยานยนตที่ใช�
เส�นทางภายในหมู0บ�าน/
ชุมชน 

ทําการก0อสร�างสันชะลอความเร็ว
รถยนต/ยานยนตทุกประเภท ตามแบบ
มาตรฐานของทางราชการ 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

ลดจํานวนอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นบนถนน
ภายในหมู0บ�าน/
ชุมชน 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

119 โครงการจัดทําป*าย เครื่องหมาย 
สัญญาณจราจร 

ป*องกันสาธารณภัยและ
บริการอํานวยสะดวก
การจราจร 

ติดตั้งไฟกระพริบเตือน กระจกโค�ง
บริเวณทางแยก ภายในหมู0บ�านหน�าเขต
โรงเรียน และถนนสายหลักที่เปXนจุด
เสี่ยงอุบัติเหติจราจร 

65,000 
(อบต) 

65,000 
(อบต) 

65,000 
(อบต) 

ลดความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

สํานักปลัด 

120 โครงการก0อสร�างท0อเหลีย่ม คสล. 
(บล็อกคอนเวิรต) บ�านห�วยตะคร�อ 
หมู0 3 

ระบายน้ําไม0ให�กัดเซาะ
ไหล0ทางหรือตลิ่ง 

(1) ท0อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ทาง (ใต�
สะพาน) 

- 234,000 
(อบต) 

- ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและ
สามารถระบายน้ํา
เข�าสู0พื้นที่
การเกษตร 

กองช(าง 

121 โครงการก0อสร�างท0อเหลีย่ม  
คสล. (บล็อกคอนเวิรต) 
บ�านนาใหญ0 หมู0 2 

ระบายน้ําไม0ให�กัดเซาะ
ไหล0ทางหรือตลิ่ง 

(2) ท0อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ทาง 
 (ฝายประชาอาสา/ฝายหลวง) 

- - 234,000 
(อบต) 

 

ราษฎรได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและ
สามารถระบายน้ํา
เข�าสู0พื้นที่
การเกษตร 

กองช(าง  
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

122 โครงการก0อสร�างท0อเหลีย่ม คสล. 
(บล็อกคอนเวิรต) หมู0 6 
บ�านนาใหญ0พัฒนา 

ระบายน้ําไม0ให�กัดเซาะ
ไหล0ทางหรือตลิ่ง 

ทําการก0อสร�างท0อเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 
ทาง  (คลองใต�ท0าบ0าง/บึงทํามะโรง) 

- - 234,000 
(อบต) 

 

ลดป;ญหาน้ําท0วมขัง
ในเขตชุมชน 

กองช(าง  

123 โครงการวางท0อส0งน้ํา (จากหนองอี
นาก ไปสระวัดนากลาง) 
บ�านนากลาง หมู0 5 

เพื่อบรรเทาป;ญหาการ
ขาดแคลนน้ํา 

ทําการวางท0อส0งน้ํา ขนาด 8”  
ระยะทางประมาณ 400 เมตร  
 

- - 400,000 
(อบต) 

ลดป;ญหาน้ําท0วมขัง
ในเขตชุมชน 

กองช(าง 

124 โครงการก0อสร�างรางระบายน้ํา
ภายในหมู0บ�าน 

เพื่อระบายน้ําเสียจาก
ครัวเรือน  ไม0ให�ท0วมขัง
ในหมู0บ�าน 

ทําการก0อสร�างรางระบายน้ําตามแบบ
มาตรฐาน  ม.1-9  
(ฉางเกษตรถึงอนุสาวรียท�าวสุรนารี
จําลอง/ซอยบ�านนายจรสั/ซอยบ�านตา
บัว ม.1 /ช0วงหนองย0านาก – หน�าวัดนา
กลาง หมู0 5 / ช0วงตลาดชุมชน – ทาง
แยกต�นแจง หมู0 9 และอื่นๆ) 

400,000 
(อบต) 

400,000 
(อบต) 

400,000 
(อบต) 

ลดมลภาวะจากน้ํา
เน0าเสียและขจัด
แหล0งเพาะโรค 

กองช(าง 

 

  



 

 

 แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2557-2559) | องค�การบริหารส วนตําบลนากลาง  90 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
(5.1)  แนวทางการจัดให�มี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

125 โครงการก0อสร�างเขื่อนป*องกันตลิ่ง
พัง บ�านห�วยตะคร�อ หมู0 3 

สร�างแนวป*องกันการกัด
เซาะของน้ํา 

ทําการก0อสร�างสร�างแนวเขื่อน คสล. กั้น
ตลิ่ง ลําคลอง ยาว 100 เมตร  

- 800,000 
(อบต.) 

- รักษาพื้นที่และลํา
คลองสาธารณะให�
ใช�ประโยชน
ร0วมกันอย0างยั่งยืน 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.2) แนวทางการสาธารณูปโภคและการก0อสร�างอื่นๆ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 โครงการก0อสร�างศาลาที่พัก
ผู�โดยสาร 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให�แก0ประชาชน 

ศาลาที่พัก  
สําหรับพักรอรถโดยสารประจําทาง  -
ตามแบบที่ อบต.นากลางกําหนด 

150,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนที่รับมี
ความพึงพอใจใน
ความสะดวกของ
เดินทาง 

กองช(าง 

2 โครงการก0อสร�างป*าย/ซุ�มป*าย
หมู0บ�าน 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให�แก0ประชาชน 

ทําการก0อสร�างป*าย/ซุ�มป*ายหมู0บ�าน 
ป*ายบอกแนวเขต (ป*ายยินดีต�อนรบัเข�า
สู0หมู0บ�าน) ทุกหมู0บ�าน/ชุมชน 

300,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนที่รับมี
ความพึงพอใจใน
ความสะดวกของ
เดินทาง 

กองช(าง 

3 โครงการก0อสร�างสวนสาธารณะ
ชุมชน/สวนสุขภาพสระเปล0ง 

เพื่อสร�างพื้นที่พักผ0อน
หย0อนใจและลาน
อเนกประสงคสําหรับ
การออกกําลังกายของ
ประชาชน 

ทําการก0อสร�างสวนสาธารณะ(สระ
หนองเปล0ง) จํานวน 1 แห0ง ประกอย
ด�วยถนนรอบบรเิวณ ลานกีฬากลางแจ�ง 
ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย ปลูกต�นไม� 
และจัดสวน 

1,000,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมี
สถานที่ทํา
กิจกรรมยามว0าง 
และมสีุขภาพกาย
และจิตใจที่
แข็งแรง 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.2) แนวทางการสาธารณูปโภคและการก0อสร�างอื่นๆ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

4 โครงการสวนสาธารณะ(ปรับปรุงภูมิ
ทัศนโบสถสันติ) บ�านนาใหญ0พัฒนา 
หมู0 6 

เพื่อสร�างพื้นที่พักผ0อน
หย0อนใจและลาน
อเนกประสงคสําหรับ
การออกกําลังกายของ
ประชาชน 

ทําการก0อสร�างสวนสาธารณะ จํานวน 1 
แห0ง ประกอบด�วยถนนรอบบริเวณ ลาน
กีฬากลางแจ�ง ติดตั้งเครื่องออกกําลัง
กาย ปลูกต�นไม� และจัดสวน 

1,000,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมี
สถานที่ทํา
กิจกรรมยามว0าง 
และมสีุขภาพกาย
และจิตใจที่
แข็งแรง 

กองช(าง 

5 โครงการก0อสร�างสวนสาธารณะ/
สวนสุขภาพชุมชน (บ�านนาใหญ0  
หมู0 2) 

เพื่อสร�างพื้นที่พักผ0อน
หย0อนใจและลาน
อเนกประสงคสําหรับ
การออกกําลังกายของ
ประชาชน 

ทําการก0อสร�างสวนสาธารณะ จํานวน 1 
แห0ง ประกอบด�วยถนนรอบบริเวณ ลาน
กีฬากลางแจ�ง ติดตั้งเครื่องออกกําลัง
กาย ปลูกต�นไม� และจัดสวน 

- 1,000,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมี
สถานที่ทํา
กิจกรรมยามว0าง 
และมสีุขภาพกาย
และจิตใจที่
แข็งแรง 

กองช(าง 

6 โครงการก0อสร�างอาคารตลาดชุมชน  
บริเวณหน�า อบต.เก0า บ�านนากลาง 
หมู0 1 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให�แก0ประชาชน 

ทําการก0อสร�างอาคารตลาดชุมชนแห0ง
ใหม0 ตามมาตรฐานด�านสุขอนามัย และ  
ตามแบบแปลนที่ อบต.นากลาง กําหนด 
 

- 1,000,000 
(อบต.) 

- ประชาชนที่รับ
บริการมคีวามพึง
พอใจในความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
(5.2) แนวทางการสาธารณูปโภคและการก0อสร�างอื่นๆ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

7 โครงการปรับปรุง ซ0อมแซมตลาด
ชุมชน 
 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให�แก0ประชาชน 

ตลาดชุมชน บ�านนากลางพัฒนา หมู0 9 
ปรับปรุงโรงเรือน ยกระดับพื้น คสล.
ป*องกันน้ําท�วม  และติดตั้งโคมไฟฟ*าส0อง
สว0างเพิ่มเตมิ 

- 150,000 
(อบต.) 

- ประชาชนที่รับ
บริการมคีวามพึง
พอใจในความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช(าง 

8 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนลานหน�า
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ�านนากลาง 
(บ�านนากลางสามัคคี หมู0 8) 

เพื่อสร�างพื้นที่พักผ0อน
หย0อนใจและลาน
อเนกประสงคสําหรับ
การออกกําลังกายของ
ประชาชน 

ทําการก0อสร�างปรับปรุงภมูิทัศน จํานวน 
1 แห0ง ประกอบด�วยสร�างถนน ติดตั้ง
เครื่องเล0นสําหรับเด็ก ตดิตั้งเครื่องออก
กําลังกาย ปลูกต�นไม� และจัดสวน 

- 200,000 
(อบต.) 

- ประชาชนมี
สถานที่ทํา
กิจกรรมยามว0าง 
และมสีุขภาพกาย
และจิตใจที่
แข็งแรง 

กองช(าง 

9 โครงการก0อสร�างส�วมสาธารณะ เพื่อมีห�องน้ําสะอาด
ให�บริการประชาชนใน
พื้นที่สาธารณะ 

ทําการก0อสร�างห�องขนาด 4 ห�อง อาคาร
อาคาร กว�าง 2.80 เมตร ยาว 5.60 
เมตร ห�องส�วมกว�าง 1.25 เมตร ยาว 
1.30 เมตร  

- 190,000 
(อบต.) 

- หมู0บ�านและชุมชน
มีสุขอนามัยที่ดี มี
ความสะอาด 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.3) แนวทางการจัดการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 การขยายเขตไฟฟ*าแรงต่ํา 
ม.1-ม.9 

เพื่อรองรับการขยายตัว
ของชุมชน 

อุดหนุนการไฟฟ*าส0วนภูมภิาคทําการ
ขยายเขตไฟฟ*าแรงต่ํา  ตําบลนากลาง
ทุกหมู0บ�านตามความจําเปXนในแต0ละ
พื้นที่ (ม.1-9) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

ร�อยละ 100 ของ
ครัวเรือนมไีฟฟ*าใช� 
 

กองช(าง 

2 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
สาธารณะ ม.1-ม.9 

ความปลอดภัยในการ
เดินทางเวลากลางคืน 

(1) บริเวณชุมชนที่อยู0อาศัยหนาแน0น 
(2) เส�นทางที่มีปรมิาณการจราจร

เวลาค่ําคืนจํานวนมาก 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการดํารงชีพ 

กองช(าง 

3 ขยายเขตการจ0ายน้ําประปา ของการ
ประปาส0วนภูมภิาค 

ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ต0อการอุปโภคและ
บริโภคตลอดปP 

(1) ขยายเขตวางท0อจ0ายน้ําประปา  
บ�านหนองบอน  ม.4 

(2) ขยายเขตวางท0อจ0ายน้ําประปา 
บ�านบุตาต�อง  ม.7 

(3) ขยายเขตวางท0อจ0ายน้ําประปา  
ม.1 ม.5 ม.8 ม.9 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
ดํารงชีพ 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.3) แนวทางการจัดการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

4 โครงการปรับปรุง  ซ0อมแซมระบบ
ประปา /ขยายเขตประปาหมู0บ�าน 

ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ต0อการอุปโภคและ
บริโภคตลอดปP 

(1) ปรับปรุงโรงผลติน้ําประปา ขยาย
เขตจ0ายน้ําประปา บ�านนากลาง ม.
1, 5, 8, 9 

(2) ปรับปรุงโรงผลติน้ําประปา บ�าน
ห�วยตะคร�อ  ม.3 

200,000 
(อบต.) 

 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ
ดํารงชีพ 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.4)  แนวทางการจัดหาและพัฒนาแหล0งน้ําเพื่อการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 โครงการขุดลอกแหล0งน้ําเพื่อ
การเกษตร บ�านห�วยตะคร�อ  
หมู0 3 

เพื่อให�มีน้ําเพียงพอต0อ
การเกษตร 

โครงการขุดลอกคลองระเริงหว�า เพิ่ม
ปรมาตรกักเก็บและการระบายน้ําตามแบบ
ที่ อบต.นากลางกําหนด 

1,000,000 
(อบต.) 

- - ชุมชุนมีน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

สวนโยธา 

2 โครงการขุดลอกแหล0งน้ํา (คลอง
ท0าบ0าง) หมู0 2 บ�านนาใหญ0 และ 
หมู0 6 บ�านนาใหญ0พัฒนา  

เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บ
น้ํา 

ทําการขุดลอกขยายลําคลอง เพิ่ม 
ปริมาตรการกักเก็บและการระบายน้ําตาม
แบบที่ อบต.นากลางกําหนด 
 

500,000 
(อบต.) 

- - ชุมชุนมีน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

สวนโยธา 

3 โครงการขุดลอกแหล0งน้ําเพื่อ
การเกษตร บ�านห�วยตะคร�อ 
หมู0 3 

เพื่อให�มีน้ําเพียงพอต0อ
การเกษตร 

 โครงการขุดลอกคลองห�วยว0าน เพิ่ม
ปรมาตรกักเก็บและระบายน้ําตามแบบที่ 
อบต.นากลางกําหนด 

- 800,000 
(อบต.) 

 

- ชุมชุนมีน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

สวนโยธา 

4 โครงการขุดลอกแหล0งน้ําเพื่อ
การเกษตร บ�านห�วยตะคร�อ 
หมู0 3 

เพื่อให�มีน้ําเพียงพอต0อ
การเกษตร 

โครงการขุดลอกห�วยมะเกลือ เพิ่มปรมาตร
กักเก็บและการระบายน้ํา ตามแบบที่ อบต.
นากลางกําหนด 
 

- 1,000,000 
(อบต.) 

- ชุมชุนมีน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

สวนโยธา 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.4)  แนวทางการจัดหาและพัฒนาแหล0งน้ําเพื่อการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

5 โครงการขุดลอกขุดลอก สระ
หนองสระแก (หนองไผ0เดิม) 
บ�านบุตาต�อง หมู0 7 

เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บ
น้ํา 

ทําการขุดลอกแหล0งน้ํา พื้นที่ 10 ไร0 ขุดลึก  
5 เมตร พร�อมวางท0อ คสล. 2 จุด 

- 1,500,000 
(อบต.) 

- ชุมชุนมีน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบรโิภค 

กองช(าง 

6 โครงการขุดลอกแหล0งน้ํา (หนองอี
กุ�ง) บ�านนาใหญ0พัฒา หมู0 8 

เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บ
น้ํา 

ทําการขุดลอกเพิ่มประมาณความจุของ
สระน้ํา นําดินที่ขุดมาถมเปXนคันดนิ
ล�อมรอบสระ กับวางท0อระบายน้ํา ตาม
แบบที่ อบต.นากลางกําหนด 

- 500,000 
(อบต.) 

- ชุมชุนมีน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบรโิภค 

กองช(าง 

7 โครงการขุดลอกแหล0งน้ํา (สระ
หนองเปล0ง) บ�านนากลางสามัคคี  
หมู0 8 

เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บ
น้ํา 

ทําการขุดลอกเพิ่มประมาณความจุของ
สระน้ํา นําดินที่ขุดมาถมเปXนคันดนิ
ล�อมรอบสระ พร�อมวางท0อระบายน้ํา ตาม
แบบที่ อบต.นากลางกําหนด 

- 500,000 
(อบต.) 

- ชุมชุนมีน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบรโิภค 

กองช(าง 

8 โครงการขุดลอกคลองมะข0า-แนว
เขตวัด 

เพื่อระบายน้ําออกจาก
บ�านครัวเรือน ไม0ให�ท0วม
ขัง 

ขุดลอก พร�อมทําท0อระบายน้ําลอดถนน 
คสล.ที่ปูทับคลองบางส0วน  ตามแบบที่ 
อบต.นากลางกําหนด 

- - 300,000 
(อบต) 

 ชุมชุนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรและการ
อุปโภคบรโิภค 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.4)  แนวทางการจัดหาและพัฒนาแหล0งน้ําเพื่อการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

9 โครงการขุดลอกแหล0งน้ํา  
(สระปOาช�าห�วยวัด) บ�านนาใหญ0 
หมู0 2 

เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บ
น้ํา 

ทําการขุดลอกเพิ่มประมาณความจุของสระ
น้ํา นําดินที่ขุดมาถมเปXนคันดินล�อมรอบ
สระ พร�อมวางท0อระบายน้ํา ตามแบบที่ 
อบต.นากลางกําหนด 

- - 1,780,000 
(อบต.) 

ชุมชุนมีน้ําเพื่อการเกษตร กองช(าง 

10 โครงการขุดลอกแหล0งน้ํา (สระใต�
อ0าง) บ�านบุตาต�อง หมู0 7 

เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บ
น้ํา 

ทําการขุดลอกแหล0งน้ํา พื้นที่  15  ไร0 ขุด
ลึก 8 เมตร พร�อมวางท0อ คสล.  
 

- - 2,000,000 
(อบต.) 

ชุมชุนมีน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

กองช(าง 

11 โครงการขุดลอกแหล0งน้ํา (สระ
แปดหมื่นตดิทางรถไฟ  ฝ;[งสลักได) 
บ�านนากลางสามัคคี หมู0 8 

เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บ
น้ํา 

ทําการขุดลอกเพิ่มประมาตรความจุของสระ
น้ํา นําดินที่ขุดมาถมเปXนคันดินล�อมรอบ
สระ พร�อมปรับภูมิทัศนบรเิวณรอบสระน้ํา 
ตามแบบแปลนที่ อบต.นากลางกําหนด 

- - 300,000 
(อบต.) 

ชุมชุนมีน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

สวนโยธา 

12 โครงการขุดลอกแหล0งน้ํา (คลอง
ห�วยยาง) บ�านนากลางสามัคคี  
หมู0 8 

เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บ
น้ํา 

ทําการขุดลอกขยายลําคลอง 
ตามแบบที่ อบต.นากลางกําหนด 
 

- - 500,000 
(อบต.) 

ชุมชุนมีน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

สวนโยธา 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
(5.4)  แนวทางการจัดหาและพัฒนาแหล0งน้ําเพื่อการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

13 ก0อสร�างประตูเปMด-ปMดน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บ
น้ํา 

ทําการขุดลอก ก0อสร�างประตูเปMดปMด
น้ําคลองท0าบ0าง ตามแบบที่ อบต.นา
กลางกําหนด 

- 200,000 
(อบต.) 

- ชุมชุนมีน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

กองช(าง 

14 ฝายน้ําล�นกักเก็บน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บ
น้ํา 

1) ก0อสร�างฝายนาตาขอน  
บ�านนากลางสามัคคี หมู0 8 
2) ก0อสร�างฝายหลวง บ�านนาใหญ0
พัฒนา หมู0 6 
3). ก0อสร�างฝายคลองใต�ท0าบาง  
บ�านนาใหญ0พัฒนา หมู0ที่ 6 
4) ก0อสร�าง ฝายประชาอาสา 
บ�านนาใหญ0พัฒนา หมู0ที่ 6 
5) ก0อสร�างฝาย 
บ�านห�วยตะคร�อ หมู0 3 

- 400,000 
(อบต.) 

- ชุมชุนมีน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
(5.4)  แนวทางการจัดหาและพัฒนาแหล0งน้ําเพื่อการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

15 โครงการขุดเจาะบ0อน้ําบาดาล ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ต0อการอุปโภคและ
บริโภคตลอดปP 

ขุดบ0อน้ําบาดาลภายในพื้นที่สาธารณะ
ชุมชน อย0างน�อยชุมชนละ 1 บ0อ 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการดํารง
ชีพ 

กองช(าง 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

(5.4)  แนวทางการจัดวางผังเมืองของท�องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป*าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว0าจะได�รับ หน0วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 พัฒนาบุคลากรด�านผังเมือง รองรับการถ0ายโอนงาน
ด�านผังเมือง 

- ส0งบุคลากรอบรมการจัดทําผังเมือง
จากหน0วยงานรับผดิชอบ 

- สนับสนุนหน0วยราชการ/อปท.ที่
เกี่ยวข�องภายในพื้นที่ในการจัดทํา
ผังเมืองรวม 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

อบต.มีบุคลากรที่
สามารถบริหารจัดการ
ผังเมืองได� 

กองช(าง 

  


