
๗๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก   อ าเภอไชยวาน    จังหวัดอุดรธานี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลักที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

           ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และ
และขยายผิวจราจร คสล. 
สายหน้าบ้านนางทองสุข  
พาลี  ถึงหน้าวัดศรีสุนันทา 
บ้านหนองหลัก หมู่ที่  ๑ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฏร
ในช่วงฤดูฝน 

วางท่อ คสล.ศก. 
๐.๔๐x๑.๐๐ 
เมตร จา้นวน 
๒๒๕ ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ้านวน  
๒๐  บ่อ  และ
ขยายผิวจราจร 
คสล.จราจรมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๒๘๗ 
ตารางเมตร 

- - ๔๙๖,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ป้องกันน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
สายหน้าบ้านนางกชพร   
วรยศ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๕ เมตร ยาว  
๔๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ 
ตารางเมตร 

- - ๑๑๓,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



๗๒ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหน้าบ้านพ่อสม ขันด-ี
หน้าบ้านนายเรืองชัย กอง
พันธ์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ 
ต้าบลหนองหลัก อ้าเภอไชย
วาน จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๒.๕๐ เมตร  
ยาว ๔๔ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๑๑๐ 
ตารางเมตร 

- - ๖๒,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายหนองเชือก-โคกสูง  
บ้านหนองแคน  หมู่ที่ ๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง จ้านวน 
๗๑๕ ลูกบาศก์
เมตร  พร้อม
เกลี่ยตกแต่ง
เรียบ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหนองน้้าสร้าง-โคกน้อย  
บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ 
 ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๓๕๗ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

 

 

 



๗๓ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายเก้าคต-หนองแก  
บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ 
 ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๓๕๗ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๗ โครงการลอกร่องระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน   
บ้านหนองแคน  หมู่ที่ ๒ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้น้้าไหลผ่าน
คลองภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวก 

ขุดลอกร่อง
ระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านมี
ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 
จ้านวน 
๓๑๒.๕๐ 
ลูกบาศก์เมตร 

- - ๒๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

๘ โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
สายจากบ้านนางสิริพร   
อุ่นอก  ไปข้างวัดจ้าปาสีหราช 
บ้านสะงวย หมู่ที่ ๓  
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๕ เมตร ยาว 
๒๓ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๑๕ ตาราง
เมตร พร้อมวาง
ท่อศก..๓๐ 
เมตร  จ้านวน 
๑๕ ท่อน 

- - ๘๑,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 



๗๔ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายข้างบ้านนายวาปี รูปสม
ถึงถนนไปวัดป่าเทพนิมิตร 
บ้านสะงวย หมู่ท่ี ๓ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๔ เมตร  
ยาว ๒๗ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๑๐๘ 
ตารางเมตร 

- - ๖๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางวันลี  พาลี  
ถึงหน้าบ้านนายสมไหว   
วรยศ บ้านสะงวย  หมู่ที่ ๓ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๓ เมตร  
ยาว ๒๒ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๖๖ 
ตารางเมตร 

- - ๓๗,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสี่แยกบ้านนางยอดพลิัย  
ภูมิเพ็ง บ้านสะงวย  หมู่ที่ ๓ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๕ เมตร ยาว 
๗.๕๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า๓๗.๕๐ 
ตารางเมตร 

- - ๒๑,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 



๗๕ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่
ไร่นาเพื่อการเกษตร 
สายที่ ๑ จากคันคูล้าห้วย 
แหลมโองตอนบน 
สายที่ ๒ จากสามแยกวัดป่า
เทพนิมิตรไปวัดป่าหนองแวง 
บ้านสะงวย  หมู่ที่ ๓ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๗๑๕ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๑๓ โครงการซ่อมแซมรอยต่อผิว
จราจร คสล.ภายในหมู่บ้าน 
บ้านสะงวย  หมู่ที่ ๓   
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

แอสฟัลท์
ส้าเรจ็รูป 
จ้านวน  
๓,๗๕๐ กิโลกรัม 

- - ๓๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้้าแบบ
ท่อผ่าครึ่งซึกพร้อมวางท่อ 
คสล.สายหนา้บ้านนางบัวสอน  
ดวงใจ ถึงบ้านนายสมพงษ์  
โสนางาม  บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

วางท่อระบาย
น้้าแบบท่อผ่า
ครึ่งซึก ศก 
๐.๔๐x ๑.๐๐ 
เมตร  จ้านวน 
๑๓๔ ท่อน 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า คสล. 
ศก ๐.๓๐x
๑.๐๐ เมตร  

- - ๑๖๘,๙๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 



๗๖ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   จ้านวน ๘๕ 
ท่อนพร้อมขยาย
ผิวจราจร คสล. 
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า ๒๑๙ 
ตารางเมตร 

- -  

 

     

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากหน้าบ้านนายชม   
ต้าลึงทอง ถึงหน้าบ้านนาง
จ้าปี  ปัญญาใส บ้านหนองอิอู 
หมู่ที่ ๖  ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๔ เมตร  
ยาว ๙๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๓๖๐ 
ตารางเมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าส้าเร็จรูปแบบตัวยูจากบ้าน
นายเพียร  นามมูลตรี   
ถึงแยกศาลาเอนกประสงค์   
บ้านหนองอิอู หมู่ที่ ๖   
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กว้าง ๐.๔๐x
๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๖๐ เมตร  
วางท่อ ศก .๓๐ 
เมตร  จ้านวน ๕  
ท่อน  พร้อมบ่อ
พัก จ้านวน  ๑  
บ่อ 

- - ๑๒๘,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

 

 



๗๗ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สู่ไร่นาเพื่อการเกษตร 
สายหนองอิอูไปโคกสูง   
บ้านหนองอิอู หมู่ที่ ๖ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๒๘๖ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - ๔๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากหน้าวัดกุษาวดีถึงบ้านนาง
ทัศนีย์ ภูมิเพ็ง  บ้านสะงวย 
หมูที่ ๗ ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๕ เมตร  
ยาว ๑๐๘ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๕๔๐ 
ตารางเมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๑๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สู่ไร่นาเพื่อการเกษตร 
สายที่ ๑ จากร้านอาหารริม
ห้วยไปคันคลู้าห้วยใหญ ่
สายที่ ๒ จากบ้านนางอริสชา 
สงวนนาม ถึงนานางบัวลี 
สงวนนาม  บ้านสะงวย  
หมู่ที่ ๗ ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๗๑๕  
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

 



๗๘ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพักและขยาย
ผิวจราจร คสล. สายหน้าบ้าน
นางอภิญญา  บุญขันธ์ ถึงวัด
โนนสว่าง  บ้านโนนสว่าง  
หมู่ที่ ๘  ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้า 
คสล. ศก ๐.๓๐x
๑.๐๐ เมตร  
จ้านวน  ๓๒ ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ้านวน ๓ บ่อ และ
ขยายผิวจราจร 
คสล.มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า ๑๙๗ ตาราง
เมตร 

- - ๑๖๓,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

๒๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายรอบวดัป่าประชาสามคัค ี
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๘ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา
และขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๓๕๘ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่ตกแต่ง
เรียบ 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากข้างบ้านนายบุญโอม   
บุญอภัย  ถึงบ้านนายครรชิต  
นามมูลตรี  หมู่ที่ ๙  
บ้านนากลาง  
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๒.๕๐  เมตร  
ยาว ๕๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า ๑๒๕ 
ตารางเมตร 

- - ๗๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 



๗๙ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล.
สายข้างบ้านนางทองทิพย์   
ดีสุด  บ้านนากลาง  หมู่ที่ ๙ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง ๔ 
เมตร  
ยาว ๑๕ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า ๖๐ 
ตารางเมตร 

- - ๓๘,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้างบันได
คอนกรีตลงหนองยาง   
บ้านนากลาง  หมู่ที่ ๙  
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
บันไดลงหนองยาง
และท้ากิจกรรมต่าง 
ๆ 

กว้าง ๑๐ เมตร สูง
เอียง ๔ เมตร 

- - ๙๒,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีบันไดลงใช้
ท้ากิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

๒๕ โครงการปรับปรุงคันค ู
หนองยาง  บ้านนากลาง 
หมู่ที่ ๙ ต้าบลหนองหลัก 
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่ใช้สอยในการ
ท้าการเกษตร ปลูก
พืชสวนครัวเพิ่มขึ้น 

มีดินขุดไม่น้อยกว่า  
๙๐๐  ลูกบาศก์
เมตร  งานลงลูกรัง 
๑,๐๐๗ ลูกบาศก์
เมตรและวางทิศ
ระบายน้้า คสล. 
ศก ๐.๘๐x๑.๐๐ 
เมตร   
จ้านวน ๖ ท่อน 

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีพื้นที่ใช้
สอยในการการเกษตร
หรือปลูกพืชเพิ่ม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

 



๘๐ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากโรงเรียนบ้านนาป-ู 
นากลางถึงนานายสม   
สิงห์เสนา บ้านนากลาง  
หมู่ที่ ๙ ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๓๕๗ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางทองมี ขยันพูด 
ถึงบ้านนายสมคดิ  ใจดี  
บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๑๑  
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๕ เมตร  
ยาว ๔๗ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๒๓๕ 
ตารางเมตร 

- - ๑๓๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากวัดจ้าปาสีหราชไปวัดป่า
หนองแวง บ้านหนองเหล็ก 
หมู่ที่ ๑๑ ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๕ เมตร  
ยาว ๔๑ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๒๐๕ 
ตารางเมตร 

- - ๑๑๖,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 

 



๘๑ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๙ โครงการปรับปรุงถนน คสล.
จากบ้านนางดอกจันทร์  
แถลงค้า  ถึงถนนลาดยางไป
โรงเรียนชุมชนสะงวย 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

พื้นที่ผิว คสล.ไม่
น้อยกว่า ๙๖ 
ตารางเมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- - ๕๔,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๓๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เพื่อการเกษตร  
เส้นท่ี ๑ จากวัดจ้าปาสีหราช
ด้านทิศเหนือถึงบ้านนาง
สุริยัน  วรยศ 
เส้นท่ี ๒ จากคันคลู้าห้วย
แหลมโองตอนบน 
เส้นท่ี ๓ จากหนองม่วงไปนา
นายแสงชัย  อุ่นอก   
บ้านหนองเหล็ก  หมู่ที่ ๑๑ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๗๑๕ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

 

 

 

 

 



๘๒ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๑ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. 
และขยายผิวจราจร คสล. 
สายหน้าบ้านนางอรุณ  พันธ์
พรม  ถึงบ้านนายสลดั   
โทเพช็ร  บ้านหนองบัวงาม   
หมู่ที่ ๑๒  
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบาย
น้้า คสล. ศก 
๐.๔๐x๑.๐๐ 
เมตร  จ้านวน  
๑๓๗ ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ้านวน 
๑๓ บ่อ และ
ขยายผิวจราจร 
คสล.มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๑๔๐ 
ตารางเมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร  โดยลง
ลูกรังจ้านวน 
๗๑๕ ลูกบาศก์
เมตร พร้อม
เกลี่ยตกแต่ง
เรียบ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

๓๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายรอบหนองหลัก  
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๗๑๕ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

 



๘๓ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากหน้าบ้านนายน้อง  
พัฒนา   ถึงบ้านนายประเสริฐ  
ภูส้ารอง  หมู่ที่ ๕   
บ้านหัวหนองยาง  
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๓.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๙๒ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๕๗๖ 
ตารางเมตร 

- - ๓๑๘,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๓๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากหน้าบ้านนายบัวลา   
ถมปัดถ์  ถึงบ้านนางจ้าเนียร  
ทองหล่อ  หมู่ที่ ๕   
บ้านหัวหนองยาง  
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๒.๕๐ เมตร  
ยาว ๕๘ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๑๔๕ 
ตารางเมตร 

- - ๘๒,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านครูแดง ถึงบ้านนาง
น้อย  นามมนตรี  บ้านหนอง
หลัก  หมู่ที่  ๑  
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๔๕ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๙๐๒ 
ตารางเมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๓๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าศาลาพักศพวัดปา่ประชา
สามัคคี  บ้านหนองบัวงาม  
หมู่ที่  ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๘๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๙๐๐ 
ตารางเมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๓๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากหนองขุมดินถึงเหล่ายาว  
บ้านหนองแคน  หมู่ที่ ๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๑,๔๒๙ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

 

 



๘๕ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากเก้าคตถึงหนองแก  
บ้านหนองแคน  หมู่ที่ ๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๑,๔๒๙ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๓๙ โครงการขยายไหล่ทางจาก
บ้านนายสมยศ  ค้าคะ  
ถึงบ้านนายสมจติ  เฉลา 
บ้านหนองหลัก หมู่ที่ ๑  
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ ๑.๐๐  
เมตร  ยาว  
๑๘๐  เมตร  
หนา ๐.๑๕  
เมตร  หรือมี
พื้นที่ผิว คสล. 
๓๖๐  ตาราง
เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง    

๔๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ฝั่งล้าห้วยทราย  
จากนานางหงส์  มูลเพญ็   
ถึงฝายล้าห้วยทราย  
บ้านหนองหลัก  หมู่ที่  ๑ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๒,๘๕๗ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

 

 



๘๖ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหนองอิเลิง-ถนนไชยวาน-
ศรีธาตุ บ้านหนองแคน  
หมู่ที่ ๒ ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๒,๘๕๗ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๔๒ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. 
ขยายผิวจราจร สายหน้าบา้น
นายปั่นนา  ถึงบ้านนาย
สัญญา  เครือจันผา บ้าน
หนองแคน หมู่ที่ ๒ ต้าบล
หนองหลัก อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบาย
น้้า คสล. ศก 
๐.๔๐x๑.๐๐ 
เมตร  จ้านวน  
๑๓๕ ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ้านวน 
๑๓ บ่อ และ
ขยายผิวจราจร 
คสล.มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๑๔๐ 
ตารางเมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร   

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

 

 

 

 



๘๗ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๓ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. 
ขยายผิวจราจร สายหน้าบา้น
นายไพศาล  ทมจันผา  ถึง
บ้านนายสมนึก  เท้าเนา  
บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒  
ต้าบลหนองหลัก อ้าเภอไชย
วาน  จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบาย
น้้า คสล. ศก 
๐.๔๐x๑.๐๐ 
เมตร  จ้านวน  
๑๓๕ ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ้านวน 
๑๓ บ่อ และ
ขยายผิวจราจร 
คสล.มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๑๔๐ 
ตารางเมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร   

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

๔๔ โครงการลอกร่องระบายน้้า
จากหน้าบ้าน  นายสมบูรณ์ 
ถึงบ้านายอาทิตย์  สงวนนาม 
บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒  
ต้าบลหนองหลัก อ้าเภอไชย
วาน  จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

ขุดลอกร่อง
ระบายน้้า  
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า  
๓๑๒.๕๐ ลูกก์
บาศเมตร 

- - - ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

 

 

 



๘๘ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากบ้านนายสันติภาพถึงบ้าน
นางสวัสดิ์  แจ่มใสดี    
บ้านหนองแคน  
หมู่ที่ ๒ ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน 
๑,๔๒๘.๕๐ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๔๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากนานางพัดศรี  ถึงนานาง
เตียง  ผิวด้า    
บ้านหนองแคน  
หมู่ที่ ๒ ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน 
๑,๔๒๘.๕๐ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๔๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากนานายทองจันทร์  
ลักษณะดี ถึงนานางอ่อนตา  
อัฐจักร    
บ้านหนองแคน  
หมู่ที่ ๒ ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน 
๑,๔๒๘.๕๐ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

 

 

 

 



๘๙ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากสี่แยกวังเสือเฒ่า ถึงกุดขี้
เขียว  บ้านหนองแคน  
หมู่ที่ ๒ ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน 
๑,๔๒๘.๕๐ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๔๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากหนองขุมดิน ถึงเหล่ายาว
บ้านหนองแคน  
หมู่ที่ ๒ ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน 
๑,๔๒๘.๕๐ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๕๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากโคกน้อย  ถึงหนองอิเลิง  
บ้านหนองแคน  
หมู่ที่ ๒ ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน 
๑,๔๒๘.๕๐ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๕๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากนานางสมบรูณ์ ถึงนานาย
สมรส  บ้านหนองแคน  
หมู่ที่ ๒ ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน 
๑,๔๒๘.๕๐ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    



๙๐ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากหนองน้้าสร้าง ถึงโคก
น้อย  บ้านหนองแคน  
หมู่ที่  ๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๘๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๗๒๐ 
ตารางเมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๔๓ โครงการวางท่อระบายน้้า 
แบบท่อตัวยูฝาปิด ถนนหน้า
บ้านนายวินัย  อุ่นอก  ถึงบ้าน
นางส้าเนียง  พละกลุ   
บ้านสะงวย หมู่ท่ี ๓   
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบาย
น้้า คสล. ศก 
๐.๔๐x๐.๔๐ 
เมตร   
ยาว ๑๕๒ เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

๔๔ โครงการซ่อมแซมประตู
ทางเข้าหมู่บ้านสะงวย- 
หนองแวง  บ้านสะงวย  
หมูที่ ๓ ต้าบลหนองหลัก 
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อซ่อมแซมทรัพยส์ิน
ของสาธารณะ 

ด้าเนินตาม
โครงการ 

- - ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ
สาธารณะและความ
สวยงาม 

กองช่าง 

 

 

 



๙๑ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๕ โครงการวางท่อระบายน้้า 
แบบท่อผ่าครึ่งซึก พร้อมวาง
ท่อ คสล. และขยายผิวจราจร
จากบ้านนางทา  บุญอภัย  ถึง
บ้านนางมะลิ  เครือเนตร 
บ้านนาปู  หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้า
แบบท่อผ่าครึ่งซึก 
ศก ๐.๔๐x๑.๐๐ 
เมตร  จ้านวน  
๒๐๐ ท่อน ท่อ ศก. 
๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร 
จ้านวน  ๘๐  ท่อน  
พร้อมขยายผิว
จราจรไมร่้อยกว่า  
๒๘๐ ตารางเมตร  

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

๔๖ โครงการวางท่อระบายน้้า 
แบบท่อผ่าครึ่งซึก พร้อมวาง
ท่อ คสล. และขยายผิวจราจร
จากบ้านนายเอกชัย  บัวศรี  
ถึงบ้านนางอาภรณ์   
ดวงอุตระ  บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้า
แบบท่อผ่าครึ่งซึก 
ศก ๐.๔๐x๑.๐๐ 
เมตร  จ้านวน  
๒๐๐ ท่อน ท่อ ศก. 
๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร 
จ้านวน  ๘๐  ท่อน  
พร้อมขยายผิว
จราจรไมร่้อยกว่า  
๒๘๐ ตารางเมตร  

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

 

 

 

 



๙๒ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๗ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์  ข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านนาป-ู 
นากลาง  หมู่ที่ ๔ 
 ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อเป็นสถานท่ีออก
ก้าลังกายและ
ประกอบกิจกรรม 

ผิวจราจรกว้าง 
คสล. ๒,๕๐๐  
ตารางเมตร  
หนา  ๐.๑๕  
เมตร 

- - ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนที่ออกก้าลัง
กายและประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง/
อบจ. 

๔๘ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สาย
โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง  
บ้านนาปู  หมู่ที่  ๔  ต้าบล
หนองหลัก  อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบาย
น้้าแบบท่อผ่า
ครึ่งซึก ศก 
๐.๔๐x๑.๐๐ 
เมตร  จ้านวน  
๑๓๕ ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 
๑๓  บ่อ และ
ขยายผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  
๑๔๐  ตาราง
เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

 

 

 

 



๙๓ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
รอบหนองยาง  บ้านนาป ู
หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร  
ยาว ๑,๘๐๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๗,๒๐๐ ตารางเมตร 

- - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๕๐ โครงการวางท่อระบายน้้า 
แบบท่อผ่าครึ่งซึก คสล. จาก
บ้านนางค้าภู สามัญ  ถึงบ้าน
นายสมพงษ์  โสนางาม   
บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้าแบบ
ท่อผ่าครึ่งซึก ศก ๐.๔๐
x๑.๐๐ เมตร  จ้านวน  
๒๐๐ ท่อน ท่อ ศก. 
๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร 
จ้านวน  ๘๐  ท่อน  
พร้อมขยายผิวจราจรไม่
ร้อยกว่า  ๒๘๐ ตาราง
เมตร  

- - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

๕๑ โครงการวางท่อระบายน้้า 
แบบท่อผ่าครึ่งซึก พร้อมวาง
ท่อ คสล. และขยายผิวจราจร
จากบ้านนางวาสนา  สาอุบล  
ถึงบ้านนายคมสัน  ดวงใจ  
ดวงอุตระ  บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้าแบบ
ท่อผ่าครึ่งซึก ศก ๐.๔๐
x๑.๐๐ เมตร  จ้านวน  
๒๐๐ ท่อน ท่อ ศก. 
๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร 
จ้านวน  ๘๐  ท่อน  
พร้อมขยายผิวจราจรไม่
ร้อยกว่า  ๒๘๐ ตาราง
เมตร  

- - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 



๙๔ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๒ โครงการถนนลูกรังสูไ่ร่นา
การเกษตร สายหนองฮ้างถึง
ถนนสายนาป-ูโยธา 
บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา
และขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๒,๘๕๗ 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อม
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๕๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายไปวัดป่าดอนกินร ี
จากรงเรียนนาปูถึง 
วัดป่าดอนกินรี  
บ้านนาปู  หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร  
ยาว ๗๐๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นท่ี คสล.  ไม่น้อย
กว่า ๒,๘๐๐ ตาราง
เมตร 

- - - ๑,๕๕๔,๐๐๐ ๑,๕๕๔,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๕๔ โครงการถนนลูกรัง 
สายนาป-ูโยธา 
บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๒,๘๕๗ 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อม
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง    

 

 

 

 



๙๕ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๕ โครงการถนนลาดยาง 
จากบ้านนาปู  หมู่ที่ ๔ 
ถึงบ้านโนนสว่าง  หมู่ที่ ๘ 
บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๒,๔๐๐ เมตร   
มีพื้นท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ 
ตารางเมตร 
ผิวจราจรแบบ 
แอสฟัสติกคอนกรีต 

- - - ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง    

๕๖ โครงการถนนลาดยาง 
จากบ้านนาปูถึงบ้านโยธา 
บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๒,๓๐๐ เมตร   
มีพื้นท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ 
ตารางเมตร 
ผิวจราจรแบบ 
แอสฟัสติกคอนกรีต 

- - - ๗,๖๕๐,๐๐๐ ๗,๖๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง    

๕๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นหน้าบ้านนางลุน  ขันดี  
ถึงหน้าโรงเรียนบา้นหัวหนอง
ยาง บ้านหัวหนองยาง  
หมู่ที่ ๕ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๑ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า ๔๔ 
ตารางเมตร 

- - - ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 

 

 



๙๖ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านหัวหนองยาง  บ้าน
หัวหนองยาง  หมู่ที่ ๕ 
ถึงบ้านเม็ก  
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๓๕๗
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่ตกแต่ง
เรียบ 

- - ๕๐,๐๐
๐ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๕๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านหัวหนองยาง  
ถึงบ้านม่วง บ้านหัวหนองยาง 
หมู่ที่ ๕ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๒๘๖ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่ตกแต่ง
เรียบ 

- - ๔๐,๐๐
๐ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๖๐ โครงการถนนลาดยาง 
จากบ้านหัวหนองยางไปถึง
แยกบ้านดงเรือง  
บ้านหัวหนองยาง  หมู่ที่ ๕ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๒,๗๐๐ เมตร   
มีพื้นท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า ๑๖,๒๑๖ 
ตารางเมตร 
ผิวจราจรแบบ 
แอสฟัสติกคอนกรีต 

- - - ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง    

 

 

 

 



๙๗ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๘ โครงการถนนลาดยาง 
จากบ้านหัวหนองยางไปถึง
บ้านม่วง 
บ้านหัวหนองยาง  หมู่ที่ ๕ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๒,๗๐๐ เมตร   
มีพื้นท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า ๑๖,๒๑๖ 
ตารางเมตร 
ผิวจราจรแบบ 
แอสฟัสติกคอนกรีต 

- - - ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง    

๕๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางสุภาพร  
อ้านาจเจรญิ  ถึงสี่แยกถนน
รอบหมู่ บ้านหัวหนองยาง
บ้านหมู่ที่ ๕ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง  
๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๔๘ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ 
ตารางเมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๖๐ โครงการยกระดับถนนจาก
เส้นสามแยกเส้นหนองขามไป
ถึงถนนลาดยางเส้นบ้าน 
หนองแวง  บ้านหัวหนองยาง 
หมู่ที่ ๕  ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

 ลงลูกรัง  
จ้านวน ๕,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่ตกแต่ง
เรียบ 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 

 

 



๙๘ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางสุภาพร  
อ้านาจเจรญิ  ถึงสี่แยกถนน
รอบหมู่ บ้านหัวหนองยาง
บ้านหมู่ที่ ๕ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง  
๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๗๘ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า ๗๑๒ 
ตารางเมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านหัวหนองยางถึงวัดป่า
หัวหนองยาง  หมู่ที่ ๕ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๕๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐
ตารางเมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๖๓ โครงการยกระดับถนนจาก
เส้นบ้านหัวหนองยางถึงหนอง
เค็ม  บ้านหัวหนองยาง 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ลงลูกรัง  ๕,๐๐๐  
ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกลีย่ตกแต่ง
เรียบ 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



๙๙ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านหนองอิอูไปโนนทอง
อินทร์ บ้านหนองอิอู หมู่ที่ ๖ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๑,๔๒๙
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่ตกแต่ง
เรียบ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๖๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหนองอิอู  ไปบ่อกลอง
โตน  บ้านหนองอิอู หมู่ที่ ๖ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๒๘๖ 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่ตกแต่ง
เรียบ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๖๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนายสมพร  ผงแสน
ส-ีถึงบ้านนางหนู  จันทร์โสภา 
บ้านสะงวย หมู่ท่ี ๗ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๙๘ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า ๙๙๐
ตารางเมตร 

- - - ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๗ โครงการวางท่อระบายน้้า 
แบบท่อผ่าครึ่งซึก จากบ้าน
นายนิรุต  กองธรรม ไปบ้าน
นางเพ็ญศรี  ไชยวาน  
หมู่ที่ ๗  บ้านสะงวย 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้า
แบบท่อผ่าครึ่งซึก 
ศก ๐.๔๐x๑.๐๐ 
เมตร  จ้านวน  
๑๔๐ ท่อน ท่อ ศก. 
๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร 
จ้านวน  ๑๐๐  
ท่อน    

- - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

๖๘ โครงการขยายบล็อกคอนเวสิ 
เส้นวังห้วยโพธิ์  บ้านสะงวย 
หมู่ที่ ๗  ต้าบลหนองหลัก 

เพื่อให้น้้าไหลผ่านได้
สะดวกป้องกันน้้า
ท่วมขังไร่นา 

ขนาด ๑.๘๐ x 
๑.๘๐  เมตร  ยาว 
๖  เมตร  จ้านวน  
๒  ช่อง 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ป้องกันปัญหาน้้าท่วม
ขังสู่ไร่นา 

กองช่าง 

๖๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
พร้อมถมดินและหิน  เส้นหน้า
บ้านนางชัชวาล  นามวิเศษ 
บ้านสะงวย หมู่ที่ ๗ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

วางท่อ คสล. ศก. 
๐.๔๐x ๑.๐๐  เมตร  
จ้านวน  ๒๐๐ ท่อน  
พร้อมบ่อพัก  ๒๓  
บ่อ  พร้อมขยายผิว
จราจร  ๒๐๐ 
ตารางเมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร 

- - - ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 

 

 



๑๐๑ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากรอยต่อหลังวัดโนนสว่าง  
ถึงแยกลงไปหนองอิอู  บ้าน
โนนสว่าง  หมู่ที่ ๘  
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๒๙.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า  
๕๑๖   ตารางเมตร 

- - - ๒๘๖,๐๐๐ ๒๘๖,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๗๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ต่อจากหน้าบ้านนายสมเพชร
บ้านโนนสว่างไปบา้นนาป ู
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๘ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๐๙.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า  
๕๔๕   ตารางเมตร 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๗๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากหน้าทางเข้าสู่เมรุวดัป่า
ประชาสามัคคี   
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๘ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๗๐.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า  
๘๕๐  ตารางเมตร 

- - - ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 

 

 

 



๑๐๒ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๓ โครงการขยายไหล่ทาง ๒ 
ด้าน  จากข้างบ้านนายทุมมี  
ต้าลึงทอง  ลงไปโรลผลิตน้า้
ดื่มชุมชนโนนสว่าง พร้อมบ่อ
พัก  บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๘ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง  ๑.๐๐  เมตร  
ยาว  ๒๐๐.๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า  
๒๐๐   ตารางเมตร 

- - ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๗๔ โครงการขยายไหล่ทางหน้า
บ้านนายไทยรัฐ  ไปถนน
หนองหลัก-สะงวย  พร้อมบ่อ
พัก 

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง  ๐.๕๐  เมตร  
ยาว  ๓๑๐.๐๐  
เมตร   หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า  
๑๕๕  ตารางเมตร 

- - ๘๖,๐๐๐ ๘๖,๐๐๐ ๘๖,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๗๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านนายค้าพันธ์  บุญ
อภัย  ถึงถนนหัวหนองยางไป
วัดป่าดอนกินนารี  
บ้านนากลาง  หมู่ที่ ๙ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๑,๔๒๘.๕๐
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่ตกแต่ง
เรียบ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

 

 

 

 



๑๐๓ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายข้างบ้านนายพิกลุ  พรม
มาถึงสวนเศรฐกจิพอเพียง  
บ้านนากลาง  หมู่ที่ ๙ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๑,๔๒๘.๕๐
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่ตกแต่ง
เรียบ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๗๗ โครงการขยายไหล่ทางจาก
ประปาบ้านนาป-ูนากลาง   
ถึงทางเข้าบ้านหัวหนองยาง 
บ้านนากลาง หมู่ที่  ๙   
ต้าบลหนองหลัก 

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ยาว  ๔๘๐.๐๐  
เมตร  ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ  ๑.๐๐  
เมตร หนา  ๐.๑๕  
เมตร   หรือมีพื้นท่ี 
คสล. 
ไม่น้อยกว่า  ๙๖๐  
ตารางเมตร 

- - ๕๓๒,๐๐๐ ๕๓๒,๐๐๐ ๕๓๒,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๗๘ โครงการวางท่อระบายน้้า 
พร้อมบ่อพัก คสล.จาก
โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง  
บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้า
แบบท่อผ่าครึ่งซึก 
ศก ๐.๔๐x๑.๐๐ 
เมตร  จ้านวน  
๑๓๕ ท่อน พร้อม
บ่อพัก ๑๓  บ่อ 
และขยายผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ 
ตารางเมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร   

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 



๑๐๔ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖
๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายรอบหนองยาง  บ้าน 
นากลาง  หมู่ที่ ๙ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง  ๔.๐๐  
เมตร  ยาว  
๑,๘๐๐.๐๐  เมตร 
จ้านวน  ๑๓๕ 
ท่อน  พร้อมบ่อ
พัก  ๑๓  บ่อ และ
ขยายผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  ๑๔๐  
ตารางเมตร    
หนา  ๐.๑๕  
เมตร   

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๘๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากนานายพิชิต  สิงห์วงษ์ษา 
ถึงนานางสมร  อุ่นอก  
บ้านนากลาง  หมู่ที่ ๙ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน 
๑,๔๒๘.๕๐
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่ตกแต่ง
เรียบ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๘๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายจากโรงเรยีนบ้านนาปู-นา
กลาง ถึงวัดป่าดอนกินนารี  
บ้านนากลาง  หมู่ที่ ๙ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง  ๔.๐๐  
เมตร  ยาว  
๗๐๐.๐๐  หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า  ๒,๘๐๐   
ตารางเมตร  

- - ๑,๕๕๔,๐๐๐ ๑,๕๕๔,๐๐๐ ๑,๕๕๔,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 



๑๐๕ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖
๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากหน้าบ้านนายอาทิตย์   
พลเยียม  ถึงบ้านนางล้าไย  
จันทร์สุข  บ้านหนอแดงชัย
มงคล  หมู่ท่ี  ๑๐ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๔.๐๐  
เมตร   
ยาว  ๙๐.๐๐  
เมตร หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า  
๓๖๐  ตารางเมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๘๓ โครงการปรับปรุงคันคลู้าห้วย
ง้ิวโป้ง  ไปกุดขี้เขียว  บ้าน
หนองแดงชัยมงคล หมู่ที่ ๑๐  
ต้าบลหนองหลัก 

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน ๗๑๕
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่ตกแต่ง
เรียบ 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๘๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากเส้นสามแยกวดัจ้าปาสี
หราช-วัดป่าหนองแวง  ไปวัด
ป่าเทพนิมิตรไชยญาวาส  
บ้านสะงวย  หมู่ที่  ๑๑ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๕.๐๐  
เมตร   
ยาว  ๗๒.๐๐  
เมตร หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า  
๓๖๐  ตารางเมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 

 

 



๑๐๖ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖
๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางเพ็ง  จันทร์สุข 
ถึงสามแยกสวนโพธิ์ตาก  
บ้านหนองเหล็ก  หมู่ที่ ๑๑ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๕.๐๐  
เมตร   
ยาว  ๗๒.๐๐  
เมตร หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า  
๓๖๐  ตารางเมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๘๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นข้างวัดจ้าปาด้านทิศเหนือ
บ้านหนองเหล็ก 
หมู่ที่ ๑๑ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๕.๐๐  
เมตร   
ยาว  ๗๒.๐๐  
เมตร หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า  
๓๖๐  ตารางเมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๘๗ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร  คสล.สาย
หน้าบ้านนางดอกไม   
พรมสอน  ถึงหน้าวัดป่า
ประชาสามัคคี  
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้า 
คสล. ศก. ๐.๔๐x
๑.๐๐ เมตร  
จ้านวน  ๖๐๐  
ท่อน พร้อมบ่อพัก  
๖๐  บ่อ และ
ขยายผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  ๖๖๐  
ตารางเมตร    

- - ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 



๑๐๗ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖
๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๘ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร  คสล.สาย
หน้าบ้านนายสนธยา   
ยวนจิตต์  ถึงหน้าวัดป่า
ประชาสามัคคี  
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้า 
คสล. ศก. ๐.๔๐x
๑.๐๐ เมตร  
จ้านวน  ๖๐๐  
ท่อน พร้อมบ่อพัก  
๖๐  บ่อ และ
ขยายผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  ๖๖๐  
ตารางเมตร    

- - ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

๘๙ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร  คสล.สายข้าง
บ้านนางบุญชู  พาลี  ถึงหน้า
บ้านนางทองสา  ทวีคูณ  
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้า 
คสล. ศก. ๐.๔๐x
๑.๐๐ เมตร  
จ้านวน  ๑๐๐  
ท่อน พร้อมบ่อพัก  
๑๕  บ่อ และ
ขยายผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  ๑๒๐  
ตารางเมตร    

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

 

 

 

 



๑๐๘ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖
๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๐ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร  คสล.สายข้าง
บ้านนางค้าพอง  มูลเพ็ญ ถึง
บ้านนางเพ็ง  ลุนเหลา  
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้า 
คสล. ศก. ๐.๔๐x
๑.๐๐ เมตร  
จ้านวน  ๑๗๐  
ท่อน พร้อมบ่อพัก  
๑๘  บ่อ และ
ขยายผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  ๒๐๐  
ตารางเมตร    

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

๙๑ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร  คสล.หนา้
บ้านนายสิงห์  ไชยนา  ถึง
หน้าบ้านนางค้าพอง  มูลเพ็ญ 
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้า 
คสล. ศก. ๐.๔๐x
๑.๐๐ เมตร  
จ้านวน  ๑๔๕  
ท่อน พร้อมบ่อพัก  
๑๔  บ่อ และ
ขยายผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  ๑๖๐  
ตารางเมตร    

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

 

 

 

 



๑๐๙ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖
๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๒ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร  คสล.สายข้าง
บ้านนายนิรันดร์  กองธรรม 
ถึงบ้านนางอรุณ  พันธ์พรม
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้า 
คสล. ศก. ๐.๔๐x
๑.๐๐ เมตร  
จ้านวน  ๙๐  
ท่อน พร้อมบ่อพัก  
๑๐  บ่อ และ
ขยายผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  ๒๐๐  
ตารางเมตร    

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

๙๓ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร  คสล.สาย
หน้าบ้านนางบุญยัง  พลศรีถึง
สี่แยกหนองอ ู
บ้านบ้านหนองบัวงาม  
หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้า 
คสล. ศก. ๐.๔๐x
๑.๐๐ เมตร  
จ้านวน  ๔๐  
ท่อน พร้อมบ่อพัก  
๔ บ่อ และขยาย
ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๕๐  ตาราง
เมตร    

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

 

 

 

 



๑๑๐ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖
๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๔ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร  คสล.สาย
หน้าบ้านนางพิกุล  มณีจักรถึง
สี่แยกหนองอิอู   
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้า 
คสล. ศก. ๐.๔๐x
๑.๐๐ เมตร  
จ้านวน  ๑๓๕  
ท่อน พร้อมบ่อพัก  
๑๕  บ่อ และ
ขยายผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  ๑๕๐  
ตารางเมตร    

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

๙๕ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร  คสล. 
สายหน้าบ้านนางสุบรรณ  
ประสมศรีถึงหน้าบ้านนาย 
บุญมี  ขันด ี
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบายน้้า 
คสล. ศก. ๐.๔๐x
๑.๐๐ เมตร  
จ้านวน  ๖๐  
ท่อน พร้อมบ่อพัก  
๗  บ่อ และขยาย
ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  ๗๐  ตาราง
เมตร    

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

 

 

 



๑๑๑ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖
๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายสี่แยกหนองอิอู  ถึงนา
นายสิงห์  ไชยนา   
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่  ๑๒
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 

ลงลูกรัง  
จ้านวน 
๑,๔๒๘.๕๐
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่ตกแต่ง
เรียบ 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

๙๗ โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
สายหน้าบ้านนางเชียน  บุดดี  
ถึงสี่แยกหนองอิอู  
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่  ๑๒
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

พื้นที่  คสล.ไม่
น้อยกว่า  ๑๘๐  
ตารางเมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึนและขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตรได้ทันการ 

กองช่าง    

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

 

๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   (ไฟฟ้าแสงสว่าง) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าพร้อมไฟแสงสว่างหน้าบ้าน
นายธาดา  พลสมิมา 
ถึงบ้านนายศักดิ์  สุวรรณขาว  
บ้านสะงวย หมู่ท่ี ๓   
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน ๑  จุด - - ๑๕,๐๐๐ - - จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๒ โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน  หน้าวัดจ้าปา
สีหราชด้านทิศใต้ - หน้าบ้าน
นายนิพนธ์  พวงศรี   
บ้านสะงวย หมู่ท่ี ๓   
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน ๒  จุด - - ๒๖,๐๐๐ - - จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าพร้อมไฟแสงสว่างหน้าบ้าน
นางสาวส้ารอง  ทองใบถึง
บ้านนางยองใย  แท้สูงเนิน  
บ้านสะงวย หมู่ท่ี ๓   
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน ๒  จุด - - ๓๐,๐๐๐ - - จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

 

 



๑๑๓ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าจากสามแยกบ้านนาง 
แพงศรี ผันผ่อน  ไปวัดปา่
ประชาสามัคคี บ้านโนนสว่าง 
หมู่ที่ ๘  ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน ๑  จุด - - ๑๔๘,๐๐๐ - - จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๕ โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน  จากวัดปา่
ประชาสามัคคี  - หน้าบ้าน
นางถาวร  ไชยโส   
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๘ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน ๓  จุด - - ๓๙,๐๐๐ - - จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๖ โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน  จากบ้านนาย
อัมพร-หน้าบ้านนางล้าไพร  
พาช่ือ  หมู่ที่ ๑๐ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน ๓  จุด - - - ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

 

 

 



๑๑๔ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน  จุดหน้า
ตลาดบ้านหนองหลัก   
ต้าบลหนองหลัก  หมู่ที่ ๑ 
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน ๑  จุด - - - ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๘ โครงการไฟฟ้าแสงสว่างรอบ
วัดป่าประชาสามัคคี  
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก    
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน ๔  จุด - - - ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๙ โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน   
บ้านหนองหลัก  หมู่ที่ ๑ 
ต้าบลหนองหลัก    
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน ๒๐  จุด - - - ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๑๐ โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน  หน้าบ้าน
นางอ้าคา  ถึงบ้านนางอุไร
วรรณ  บ้านหนองแคน   
หมู่ที่ ๒ 
ต้าบลหนองหลัก    
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน ๒  จุด - - - ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

 



๑๑๕ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า จากบ้านนายพลพร  
เดือนจันทร์  ถึงบ้านนายสุ
พล  กองธรรม บ้านสะงวย 
หมู่ที่  ๓ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน  ๕  จุด - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า จากบ้านนายสมบัติ  
จันทร์อ่อน  ถึงบ้านนาง
ประทีป  สุขเสนา บ้านนาปู 
หมู่ที่  ๔ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน ๒  จุด - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า จากบ้านนางสายฝน  
คนไว  ถึงบ้านนางบุญทง  
รัตนสวนจิก บ้านนาปู  
หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน ๒  จุด - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

 

 



๑๑๖ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า จากบ้านนายอารมณ์ศีล  
นามมนตรี  ถึงบ้านาย
ประคอง  คนซื่อ  บ้านนาปู 
หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน  ๒ จุด - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า จากบ้านนายชัยพร   
ภูพวก  ถึงบ้านนางส้ารอง  
ด้วงเสียว  บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน  ๒ จุด - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๑๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บา้น พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ ์
หน้าบ้านนายสา้รอง   
มะสาทานัง  บ้านนาปู  
หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน  ๒ จุด - - ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

 

 



๑๑๗ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้านพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 
หน้าบ้านนายพรชัย  บุญอภยั  
บ้านนาปู  
หมู่ที่ ๔  
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จ้านวน ๑  จุด - - - ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๑๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า 
จากสี่แยกเส้นรอบหมู่บ้าน  ถึง
บ้านนางอุไร  ไสจวง  หมู่ที่ ๕   
บ้านหัวหนองยาง 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จ้านวน  ๒ จุด - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๑๙ โครงการไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน  ๓  จุด 
จัดที่ ๑ หน้าบานนายสมพร  ผัน
ผ่อน 
จุดที่ ๒ หน้าบ้านนายเชิด  สิงห์
เสนา 
จุดที่ ๓ หน้าบ้านนางเตือนใจ  
คนไว 
บ้านหัวหนองยาง 
ต้าบลหนองหลัก  หมู่ที่ ๕ 
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จ้านวน ๓  จุด - - ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

 



๑๑๘ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า จากบ้านนายแดนไทย  
หัสรินทร์  ถึงบ้านนายพร  
ทองใบ  หมู่ที่ ๗ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน  ๑๐ จุด - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๒๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า จากข้างบ้านนายพิกุล  
พรมมา บ้านนากลาง   
หมู่ที่ ๙ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน  ๒ จุด - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๒๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า จากถนนด้าไปนานาง
เพ็ญศรลีาวัลย์  สายสิงห์  
บ้านหนองแดงชัยมงคล  
หมู่ที่ ๑๐ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน  ๔ จุด - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

 

 

 

 



๑๑๙ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๓ โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หน้าบ้าน
นายสมศักดิ์  สายสิงห์   
บ้านหนองแดงชัยมงคล   
หมู่ที่ ๑๐ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน  ๑ จุด - - ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๒๔ โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หน้าบ้าน
นางสมจิตร  พินสี   
บ้านหนองหนองบัวงาม 
หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน  ๑ จุด - - ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕ โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บริเวณสี่
แยกนานายประพันธ์   
ประสมศรี  
บ้านหนองหนองบัวงาม 
หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน  ๑ จุด - - ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๒๖ โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน สามแยกนา
นายด้วง  ชนะสงคราม 
บ้านหนองหนองบัวงาม 
หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน  ๑ จุด - - ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

๒๗ โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หน้าบ้าน
นางพิกุล  บุญขัน 
บ้านหนองหนองบัวงาม 
หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก   
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน  ๑ จุด - - ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ไฟฟ้าสาขา
หนองหาน 

 

 



๑๒๑ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลักที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรกิารจัดการและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

           ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รอบ
หนองยาง  บ้านกลาง  หมู่ที่ 
๙  ต้าบลหนองหลัก อ้าเภอ
ไชยวาน  จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบหนองยาง และ
ความสวยงาม 

ด้าเนินการตาม
โครงการ 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เพื่อความเป็นระเบียบ
และเป็นสถานที
สาธารณประโยชน์ให้
ประชาชนใช้ร่วมกัน 

กองช่าง/
อบจ. 

๒ โครงการปรับปรุงศาลา
กลางบ้าน  บ้านหัวหนองยาง 
หมูที่ ๕ ต้าบลหนองหลัก 
อ้าเภอไชยวาน  จังหวัด
อุดรธาน ี

เพื่อต่อเติมและ
ปรับปรุงศาลา
ประชาคม 

กว้าง  ๙  เมตร  
ยาว  ๒๐  เมตร 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เพื่อให้ประชาชนมีที่ใช้
ท้ากิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

๓ โครงการสร้างซุ้มประตูทาง
ออกไปบ้านหนองหลัก   
บ้านสะงวย  หมู่ที่ ๗   
ต้าบลหนองหลัก 

เพื่อความสวยงามและ
เป็นระเบียบ 

กว้าง  ๘  เมตร  
สูง  ๖ เมตร 

- - ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เพื่อสร้างเอกลักษณ์
ของหมู่บ้านเพื่อความ
สวยงาน 

กองช่าง 

๔ โครงการสร้างซุ้มประตูทาง
ออกไปบ้านหนองเหล็ก  
บ้านหนองเหล็ก  หมู่ที่ ๑๑  
ต้าบลหนองหลัก 

เพื่อความสวยงามและ
เป็นระเบียบ 

กว้าง  ๘  เมตร  
สูง  ๖ เมตร 

- - ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เพื่อสร้างเอกลักษณ์
ของหมู่บ้านเพื่อความ
สวยงาน 

กองช่าง 

๕ โครงการสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าไปบ้านหนองเหล็ก 
เส้นไปหัวหนองยาง  
บ้านหนองเหล็ก  หมู่ที่ ๑๑  
ต้าบลหนองหลัก 

เพื่อความสวยงามและ
เป็นระเบียบ 

กว้าง  ๘  เมตร  
สูง  ๖ เมตร 

- - ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เพื่อสร้างเอกลักษณ์
ของหมู่บ้านเพื่อความ
สวยงาน 

กองช่าง 

 



๑๒๒ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก   อ าเภอไชยวาน    จังหวัดอุดรธานี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลักที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

           ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากหนองน้้าสร้าง ถึงโคก
น้อย  บ้านหนองแคน  
หมู่ที่  ๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๘๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๗๒๐ 
ตารางเมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๒ โครงการซ่อมแซมประตู
ทางเข้าหมู่บ้านสะงวย- 
หนองแวง  บ้านสะงวย  
หมูที่ ๓ ต้าบลหนองหลัก 
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อซ่อมแซมทรัพยส์ิน
ของสาธารณะ 

ด้าเนินตาม
โครงการ 

- - ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ
สาธารณะและความ
สวยงาม 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.0๒/1 



๑๒๓ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายไปวัดป่าดอนกินร ี
จากรงเรียนนาปูถึง 
วัดป่าดอนกินรี  
บ้านนาปู  หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๗๐๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.  ไม่
น้อยกว่า 
๒,๘๐๐ ตาราง
เมตร 

- - - ๑,๕๕๔,๐๐๐ ๑,๕๕๔,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

๔ โครงการถนนลาดยาง 
จากบ้านนาปู  หมู่ที่ ๔ 
ถึงบ้านโนนสว่าง  หมู่ที่ ๘ 
บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๒,๔๐๐ 
เมตร   
มีพื้นท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 
๑๔,๔๐๐ ตาราง
เมตร 
ผิวจราจรแบบ 
แอสฟัสติกคอ
นกรีต 

- - - ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

 

 

 



๑๒๔ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการถนนลาดยาง 
จากบ้านนาปูถึงบ้านโยธา 
บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๒,๓๐๐ 
เมตร   
มีพื้นท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 
๑๓,๘๐๐ ตาราง
เมตร 
ผิวจราจรแบบ 
แอสฟัสติกคอ
นกรีต 

- - - ๗,๖๕๐,๐๐๐ ๗,๖๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

๖ โครงการถนนลาดยาง 
จากบ้านหัวหนองยางไปถึง
แยกบ้านดงเรือง  
บ้านหัวหนองยาง  หมู่ที่ ๕ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 
๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๒,๗๐๐ 
เมตร   
มีพื้นท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 
๑๖,๒๑๖ ตาราง
เมตร 
ผิวจราจรแบบ 
แอสฟัสติกคอ
นกรีต 

- - - ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

 

 

 



๑๒๕ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร  คสล.สาย
หน้าบ้านนางดอกไม   
พรมสอน  ถึงหน้าวัดป่า
ประชาสามัคคี  
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

วางท่อระบาย
น้้า คสล. ศก. 
๐.๔๐x๑.๐๐ 
เมตร  จ้านวน  
๖๐๐  ท่อน 
พร้อมบ่อพัก  
๖๐  บ่อ และ
ขยายผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  
๖๖๐  ตาราง
เมตร    

 

 

 

 

 

 

- - ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

 

 

 



๑๒๖ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รอบ
หนองยาง  บ้านกลาง  หมู่ที่ 
๙  ต้าบลหนองหลัก อ้าเภอ
ไชยวาน  จังหวัดอุดรธาน ี
 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบหนองยาง และ
ความสวยงาม 

ด้าเนินการตาม
โครงการ 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เพื่อความเป็นระเบียบ
และเป็นสถานที
สาธารณประโยชน์ให้
ประชาชนใช้ร่วมกัน 

กองช่าง/
อบจ. 

๙ โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  สายบ้านสะงวย
ไปบ้านค่ายเสรีย์  ต้าบลหนอง
หลัก  อ้าเภอไชยวาน  จังหวัด
อุดรธาน ี
 

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง  ๔.๐๐  
เมตร  ยาว  
๗๐๐.๐๐  หรือ
มีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า  
๒,๘๐๐   
ตารางเมตร  

 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง  สายบ้านสะงวย 
หมู่ที่ ๗ ต้าบลหนองหลักไป
บ้านค่ายเสรี  หมู่ที่ ๑๑ 
ต้าบลไชยวาน  อ้าเภอไชย
วาน  จังหวัดอุดรธาน ี
 

เพื่อความสะดวก
ของประชาชนใน
การสญัจรไปมา 

กว้าง  ๖.๐๐  
เมตร  ยาว   
๒.๐๐   

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐  ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง/
อบจ 

๑๑ โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และ
ขยายผิวจราจร  คสล.สาย
หน้าบ้านนางดอกไม   
พรมสอน  ถึงหน้าวัดป่า
ประชาสามัคคี  
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๒ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อป้องกันน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

วางท่อระบาย
น้้า คสล. ศก. 
๐.๔๐x๑.๐๐ 
เมตร  จ้านวน  
๖๐๐  ท่อน 
พร้อมบ่อพัก  
๖๐  บ่อ และ
ขยายผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  
๖๖๐  ตาราง
เมตร    

- - ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนราษฎร
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากสามแยกไปวัดปา่หนอง
แวง – ไปทางเข้าหมู่บา้น 
บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่  11 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.๐๐ 
เมตร  
ยาว 179 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0.50 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 895 ตร.ม. 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายไปบ่อขยะ (ช่วงที่ 2  )
บ้านนากลาง  หมู่ที่ 9 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 224 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0.50 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 896 ตร.ม. 

- - 500,000 500,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

 

 

 

 



๑๒๙ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านโนนสว่าง–บ้านนาปู 
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่  8 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.๐๐ 
เมตร  
ยาว 179 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0.50 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 895 ตร.ม. 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านสะงวยหมู่ที่ 7 – 
บ้านหนองแดงชัยมงคล 
หมู่ที่ 10 
บ้านสะงวย หมู่ท่ี 7 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 224 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0.50 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 896 ตร.ม. 

- - 500,000 500,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

 

 

 

 



๑๓๐ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายอ้าพร ทองใบ –  
บ้านสะงวย  หมู่ที่ 7 
บ้านหนองแดงชัยมงคล      
หมู่ที่  10 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 224 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0.50 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 896 ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หลังวัดโนนสว่าง 
บ้านโนนสว่าง  หมู่ที่ 8 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 224 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0.50 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 896 ตร.ม. 

- - 500,000 500,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

 

 

 



๑๓๑ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางอุดม  เกตุขุนทด  
หมู่ที่ 12 
บ้านหนองบัวงาม             
หมู่ที่  12 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 892
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลังโรงเรียนนาป-ูนา
กลางไปวัดป่า 
บ้านนาปู  หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0.50 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 892 ตร.ม. 

- - 500,000 500,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

 

 

 

 



๑๓๒ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลังวัดโนนสว่าง  
หมู่ที่ ๘ 
บ้านโนนสว่าง        
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 125 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 892
ตร.ม 

- - 281,000 281,๐๐๐ 281,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางเฉลิมพร  สงวน
นาม-ไปบบ้านนายบุญมี    
ฉิมบุตร 
บ้านนาปู  หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0.50 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 892 ตร.ม. 

- - 500,000 500,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

 

 

 

 



๑๓๓ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายอมัรัตน์ กญุชร  
หมู่ที่ 2 
บ้านหนองแคน    
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 892
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายข้างวัดจ้าปาสีหราชด้าน
ทิศเหนือ  
บ้านสะงวย  หมู่ที่ ๓ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0.50 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 892 ตร.ม. 

- - 500,000 500,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

 

 

 

 



๑๓๔ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านหัวหนองยางไปบ้าน
สะงวย  หมู่ที่ 5 
บ้านหัวหนองยาง    
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.๐๐ 
เมตร  
ยาว 150 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 900
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางจู  บุญอภยัไป
บ้านนายส้ารอง นามมนตร ี
บ้านนาปู  หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0.50 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 892 ตร.ม. 

- - 500,000 500,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

 

 

 

 



๑๓๕ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหน้าวดัป่าเทพนิมิตรฯ 
หมู่ที่ 3 
บ้านสะงวย    
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 892
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายค้าพันธ์        
บุญอภัยถึงสวนยาง          
นางกัณหา   โชคด ี
บ้านนาปู  หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0.50 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 892 ตร.ม. 

- - 500,000 500,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

 

 

 

 



๑๓๖ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหน้าวดัป่าเทพนิมิตรฯ 
หมู่ที่ 3 
บ้านสะงวย    
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 892
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายค้าพันธ์        
บุญอภัยถึงสวนยาง          
นางกัณหา   โชคด ี
บ้านนาปู  หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0.50 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 892 ตร.ม. 

- - 500,000 500,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

 

 

 

 



๑๓๗ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านหนองอิอูไปบ้านเหล่า
สวนกล้วย  หมู่ที่ 6 
บ้านหนองอิอู  
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 892
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านหัวหนองยางไปบ้าน
เม็กดงเรือง 
บ้านหัวหนองยาง  หมู่ที่ 5 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.๐๐ 
เมตร  
ยาว 178 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0.50 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 890 ตร.ม. 

- - 500,000 500,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

 

 

 

 



๑๓๘ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายต่อจาก คสล.เดมิไปแยก
วัดป่าเทพนิมิตร  
หมู่ที่ 3 
บ้านสะงวย    
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.๐๐ 
เมตร  
ยาว 178 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 890
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหัวหนองยางไปบา้นม่วง 
บ้านหัวหนองยาง             
หมู่ที่ 5 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.๐๐ 
เมตร  
ยาว 178 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0.50 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 890 ตร.ม. 

- - 500,000 500,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

 

 

 

 



๑๓๙ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านหัวหนองยาง        
ไปวัดป่ากินร ี
หมู่ที่ 5 
บ้านหัวหนองยาง 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 892
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายสุคดิ  สิงเสนาไป
บ้านนางสวรรค์ อาดา 
บ้านนาปู     หมู่ที่ ๔ 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 892
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

 

 

 



๑๔๐ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายประเสริฐ  คนไว 
ไปสวนยางบ้านนายฉลาด 
มะลิวลัย์  หมู่ที่ 5 
บ้านหัวหนองยาง 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 892
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านสะงวยไปบ้านหนอง
แดงชัยมงคล 
บ้านสะงวย     หมู่ที่ 3 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 892
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง    

 

 

 



๑๔๑ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายเชาวลิต อินทชุบ   
หมู่ที่ 2  บ้านหนองแคน 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 892
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางอ้านวย แถลงค้า   
หมู่ที่ ๓  บ้านสะงวย 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 892
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

 

 



๑๔๒ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางบัวลา  ใจดี     
หมู่ที่ 7  บ้านสะงวย 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.๐๐ 
เมตร  
ยาว 178 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง
0.50 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 890 ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายนฤพนธ์        
ศรีภิรมย์                       
หมู่ที่ ๒  บ้านหนองแคน 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกวา่ 892
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 



๑๔๓ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายอ้าพร  ทองใบ   
หมู่ที่ 10                     
บ้านหนองแดงชัยมงคล 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 892
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายอ้าพร  ทองใบ   
หมู่ที่ 10                     
บ้านหนองแดงชัยมงคล 
ต้าบลหนองหลัก  
อ้าเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ 
เมตร  
ยาว 223 เมตร   
หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 
0-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 892
ตร.ม 

- - 500,000 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

 


