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ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
เรื่อง  ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 ป0 พ.ศ.2563 

---------------------------------------------- 
 

  อาศัยอํานาจตามความแห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข�อ 17 ข�อ 22/2 ประกอบกับมติในการประชุม
สภาองค!การบริหารส�วนตําบลสะพุง มีมติให�ความเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2563  เม่ือ
วันท่ี 23 ธันวาคม ๒๕63 

องค!การบริหารส�วนตําบลสะพุง ได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ปB พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและสภาองค!การบริหารส�วนตําบล สะ
พุง ได�พิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน และให�ความเห็นชอบร�างแผนดังกล�าว เปEนท่ีเรียบร�อยแล�ว ดังนั้น เพ่ือให�เปEนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กร ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 
ปB พ.ศ. 2563 เพ่ือใช�เปEนแนวทางในการพัฒนาท�องถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอบสนองความ ต�องการ
ของประชาชนอย�างแท�จริง ท้ังนี้ ต้ังแต�บัดนี้เปEนต�นไป  
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 
       

           

                           

(นายโยธิน  มุลกะกุล) 
           นายกองค!การบริหารส�วนตําบลสะพุง 

 
 
 

 
 
 
 
 



คํานํา 
  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค!กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา  16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) ได�กําหนดให�องค!กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง ซ่ึงแผนพัฒนาท�องถ่ิน หมายถึงแผนพัฒนาท�องถ่ิน  

แผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข�อ17,ข�อ 24 ได�กําหนดให�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มี
อํานาจและหน�าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง แผนพัฒนาท�องถ่ินนั้นหมายถึง แผนพัฒนาท�องถ่ิน ของ
องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินจัดประชุมประชาชาคมท�องถ่ิน ส�วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือแจ�งแนวทางพัฒนาท�องถ่ิน  รับทราบปKญหา ความต�องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็น
ท่ีเก่ียวข�องตลอดจนความช�วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปB โดยให�นําข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน�วยงานต�างๆ และข�อมูลในแผนพัฒนา
หมู�บ�านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
 

 เพ่ือให�การดําเนินให�เปEนไปตามกฎหมายดังกล�าว  องค!การบริหารส�วนตําบลสะพุงได�ตระหนักถึง
ความสําคัญของการวางแผนเปEนสิ่งสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 แต�เนื่องจาก
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปB พ.ศ. 2563 ข้ึน เพ่ือใช�เปEนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจํา 2563 และพร�อมท่ีจะนําสู�ไปการปฏิบัติและสามารถใช�ในการ ประสานงานแผนการพัฒนาท�องถ่ินได�
อย�างมีประสิทธิภาพและแระสิทธิภาพ ตามนโยบายท่ีคณะผู�บริหารหวังท่ีจะทําให�เกิดการพัฒนาในท�องถ่ิน 

องค!การบริหารส�วนตําบลสะพุง จึงหวังเปEนอย�างยิ่งว�าแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ปB พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จะเปEนประโยชน!อย�างยิ่งในการนําไปปฏิบัติเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนอย�างแท�จริงต�อไป 
 
 
 
                                                                  
 
 
            สํานักงานปลัด งานนโยบายและแผน 
                                                                             องค!การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
                       อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 

 
 

 



                                                       
สารบัญ 

 
   เร่ือง                                                                                      หน�า      
             
          
   ส�วนท่ี  1   สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค!กรปกครองส�วนท�องถิ่น                 1 
   ส�วนท่ี  2   สรุปผลการพัฒนาท�องถิ่นตามแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)      
         เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ปB พ.ศ.2563        10 
   ส�วนท่ี  3   แผนยุทธศาสตร!องค!กรปกครองส�วนท�องถิ่น                   11 
   ส�วนท่ี  4   การนําแผนยุทธศาสตร!การพัฒนาท�องถิ่นไปสู�การปฏิบัติ                     64  
   ส�วนท่ี  5   การติดตามและประเมินผล                                    132 
 
  ภาคผนวก  
    -ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ปB พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          รายละเอยีดโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ป(พ.ศ.2563 

สําหรับ องค.การบริหารส/วนท�องถิ่นดําเนินการ 

ก. ยุทธศาสตร.จังหวัดที่ 3  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ข. ยุทธศาสตร.การพัฒนาขององค.กรปกครองส/วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร.ที่ 1 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

๑  ยุทธศาสตร.การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เป�าหมาย งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วดั 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) 

         (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)   

  ก�อสร1างถนน คสล.                  

1 ซ/อมสร�างถนนคสล.(เททับคสล.เดิม) สาย เพื่อให�ความปลอดภัย ซ/อมสร�างถนน  - - 165,000 165,000 165,000 จํานวน  1 สาย ประชาชนได�รับความ

  จากบ�านนายวงเดือน  สีสิ้ว ม. 1  ถึง  ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง ๔.00 ม. ยาว  70 ม.             

  บ�านนาเจริญ ม.13   หนา ๐.๑๕ ม.              

                     

๒  ก/อสร�างถนน คสล.สายเรียบคลองห�วยระว ี เพื่อให�ความปลอดภัย ถนนคสล. - - 757,000 757,000 757,000  จํานวน  1 สาย  ประชาชนได�รับความ

   จากบ�านสะพุง  ม. 1 ถึง บ�านจะกอง ม.11  ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 3.00  เมตร ยาว  420 ม.             

      หนา 0.15 ม.                

๓ ก/อสร�างถนน คสล. (จากคสล.เดิม) ไป บ�าน  เพื่อให�ความปลอดภัย ถนน คสล. - - 306,000 306,000 306,000 จํานวน  1 แห/ง  

  นายบุญยืน  นิสะมา  ม. 1  ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  4.00 ม.  ยาว 130 ม.              

      หนา 0.15 ม.               

                     

๔ การติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็วบ�านจอก เพื่อให�ความปลอดภัย ขนาดกว�าง 35 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 5 ซ.ม. - - ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐  จํานวน 4จุด ประชาชนได�รับความ

  เริ่มจากสามแยก ถึง บ�านนางสตรี ต�นพิมพ.  ในการสัญจรไปมาสะดวก จํานวน 4 จุดๆละ 8 ท/อน รวม 32 ท/อน             สะดวกในการเดินทาง

  ม. 2             

5 ซ/อมแซมถนนลูกรังจากพื้นที่การเกษตร  เพื่อให�ความปลอดภยั  ซ/อมแซมถนนลูกรัง - - 37,000 37,000 37,000  จํานวน 1 สาย  ประชาชนได�รับความ



  นายสุพรรณ  อ�อมชมภ ู ถึงพื้นที่การเกษตร  ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 2.50 ม.ยาว 700 ม. หนา ๐.๑0 ม.         สะดวกในการเดินทาง

  นายประมวล อัฐแปร  ม.2                  

-76 

                     

๖ ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปOนถนนหินคลุกสายจาก  เพื่อให�ความปลอดภยั  ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปOนหินคลุก - - 254,000 254,000 254,000  จํานวน 1 สาย  ประชาชนได�รับความ

  พื้นที่การเกษตร นายลี  โสดา ถึง หนองอลํา  ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง  2.50 ม.  ยาว 1,500  ม.         สะดวกในการเดินทาง

  ม.2   หนา  0.10 ม.          

                     

                     

๗ ซ/อมสร�าง คสล.(เททับถนน คสล.เดิม)สายจาก เพื่อให�ความปลอดภัย ซ/อมสร�าง คสล. - - 76,000 76,000 76,000  จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  บ�านนางจอมศรี  เวกวัง ถึง วัดบ�านทุ/งสว/าง ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง 5.00 ม. ยาว 26  ม.             สะดวกในการเดินทาง

  ม. 3    หนา ๐.๑๕ ม.              

8 ก/อสร�างถนน คสล.จากพื้นการเกษตรนาย เพื่อให�ความปลอดภัย ถนนคสล.  -   -   2,352,000   2,352,000   2,352,000   จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  ประมวล  จันทกรณ.  ถึง ถนนลาดยาง ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง  4 ม. ยาว  1,000 ม.           สะดวกในการเดินทาง

  ศรีสะกษ-กันทรลักษ. (221) ม.3   หนา ๐.๑๕ ม.              

9 ก/อสร�างถนน คสล. สายจากบ�านนายเสรี เพื่อให�ความปลอดภัย ถนน คสล. - - 536,000 536,000 536,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนในตําบล

  อินธิเดช ถึง คลองส/งน้ํา  (คลองไส�ไก/) ม.3 ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง 3.00 ม. ยาว 300 ม.             สะพุง

       หนา ๐.๑๕  ม.              

10 ก/อสร�างถนน คสล.จากบ�านนายสายทอง เพื่อให�ความปลอดภัย ถนนคสล. - - 719,000 719,000 719,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

   เผื่อแผ/   ถึง  บ�านนางสาวกิตติมา  ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง 3.00 ม.  ยาว 400 ม.             สะดวกในการเดินทาง

  ธรรมวงษ.  ม.3    หนา ๐.๑๕ ซ.ม.              

11 ก/อสร�าง คสล.(สายจากถนน คสล.เดิม) ถึง  เพื่อให�ความปลอดภัย ก/อสร�างถนน คสล. - - 295,000 295,000 295,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  วัดบ�านปละ ม. 4 ในการสัญจรไปมาสะดวก ขนาดยาว กว�าง 5.00 ม.  ยาว 100  ม.             สะดวกในการเดินทาง

       หนา ๐.๑๕ ม.              

๑๒ ก/อสร�างราวกันตกบล็อกคอนเวิร.ส  เพื่อให�ความปลอดภัย ราวตกบล็อกคอนเวิร.ส  - - 70,000 70,000 70,000 จํานวน 2 จุด ประชาชนได�รับความ

  สายบ�านปละ ม. 4 ถึง บ�านทุ/งสว/าง ม.3 ในการสัญจรไปมาสะดวก ขนาด  ยาว 8.00 ม.   สูง 1.00 ม.             สะดวกในการเดินทาง

                     



๑๓ ก/อสร�างราวกันตกบล็อกคอนเวิร.สสายบ�าน  เพื่อให�ความปลอดภัย ราวสะพานกันตกบล็อกคอนเวิร.ส  - - 35,000 35,000 35,000 จํานวน 1 จุด ประชาชนได�รับความ

  ปละ ม. 4 ถึง บ�านสะพุง ม.1 ในการสัญจรไปมาสะดวก ขนาด  ยาว 8.00 ม.   สูง 1.00 ม.             สะดวกในการเดินทาง
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๑๔ ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปOน ถนนหินคลุกสาย เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปOนถนนหินคลุก - - 84,000 84,000 84,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  จากสามแยกหน�าวัดบ�านปละ ม. 4 ถึง ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง 2.50  ม. ยาว  500  ม.              สะดวกในการเดินทาง

  เขตเชื่อมต/อ ต.ตูม   หนา 0.10 ม.               

๑๕ ซ/อมสร�างถนน คสล.(เททับ คสล.เดิม) เพื่อให�ความปลอดภัย ซ/อมสร�างถนนคสล. - - 368,000 368,000 368,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  สามแยกบ�านนางไข  จิตมั่น ถึง  บ�าน ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง  5.00 ม. ยาว  125 ม.              สะดวกในการเดินทาง

  นางทองใบ  ชื่นจันทร. ม. 5    หนา ๐.๑๕ ม.              

๑๖ ก/อสร�างราวสะพานกันตกบล็อกคอนเวสิร.  เพื่อให�ความปลอดภัย ราวสะพานกันตก บล็อกคอนเวิร.ส - - 70,000 70,000 70,000 จํานวน 2 จุด ประชาชนได�รับความ

  บ�านอานวย ม. 5 ในการสัญจรไปมาสะดวก ขนาด  ยาว 8.00 ม.   สูง 1.00 ม.             สะดวกในการเดินทาง

                     

๑๗ ก/อสร�างถนนดินตัดใหม/สายเลียบคลองฝSTงตะวัน เพื่อให�ความปลอดภัย ถนนดินตัดใหม/ - - 55,000 55,000 55,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  ออก(คลองภัยแล�ง)จากพื้นที่การเกษตรนางหนูพร ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง 4.00 ม. ยาว  650  ม.              สะดวกในการเดินทาง

  พลปลัด ถึงคลองไส�ไก/บ�านหนองขาม ม.6     สูง ๐.60 ม.              

๑๘ ปรับปรุงถนนดินให�เปOนถนนลูกรังสายเลียบ เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนดินให�เปOนลูกรัง - - 258,000 258,000 258,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  คลองส/งน้ําบ�านหนองขาม ม. 6  ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง   4.00  ม. ยาว 3,000 ม.              สะดวกในการเดินทาง

      หนา 0.10  ม.              

๑๙ ก/อสร�าง คสล. จากบ�านนายสะอาด  ศรีสําโรง เพื่อให�ความปลอดภัย ถนน คสล. - - 268,000 268,000 268,000 จํานวน  1 สาย ประชาชนได�รับความ

  ถึง บ�านนายบรรจง  บุญรักษา ม.6 ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 3.00 ม.  ยาว 150 ม.             สะดวกในการเดินทาง

      หนา 0.15 ม.                        

๒๐ ปรับปรุงถนนคสล.สายบ�านหนองอะเลา เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนน คสล. - - 275,000 275,000 275,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

    ม. 7 ถึง บ�านจอก ม. 2  ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง  4.00 ม. ยาว 100 ม.              สะดวกในการเดินทาง

      หนา 0.15  ม.              



๒๑ ก/อสร�างถนนดินตัดใหม/สายบ�านหนองอะเลา  เพื่อให�ความปลอดภัย ถนนดินตัดใหม/ - - 33,000 33,000 33,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

   ม. 7  ถึง ร.ร.ศรีรัตนวิทยา  ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  4.00 ม. ยาว  400 ม.             สะดวกในการเดินทาง

      สูง 0.60 ม.              

๒๒ ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปOนหินคลุกสายจากถนน เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกสาย - - 54,000 54,000 54,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  ลาดยางศรีสะเกษ-กันทรลักษ. (221) ถึง  ในการสัญจรไปมาสะดวก ยาว  200  ม.  กว�าง  4  ม.             สะดวกในการเดินทาง

  บ�านนายชาน  สมเศร�า   ม. 7     หนา 0.10 ม.              
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๒๓ ก/อสร�างถนนคสล.(จากถนน คสล.เดิม) เพื่อให�ความปลอดภัย ถนนคสล. - - 355,000 355,000 355,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  ถึง ศาลปูWตาบ�านจีเนียว   ม. 8 ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  4.00 ม. ยาว 150 ม.              สะดวกในการเดินทาง

      หนา 0.15 ม.              

๒๔ ก/อสร�างถนนคสล.จากหน�าวัดบ�านจีเนียว  เพื่อให�ความปลอดภัย ถนน คสล. - - 470,000 470,000 470,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  ม.8 ถึง สามแยกทางไปบ�านทุ/งระว ี ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 5.00 ม. ยาว 160  ม.             สะดวกในการเดินทาง

  ม.12   หนา 0.10  ม.              

๒๕ ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปOนถนนหินคลุกสาย เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปOนถนนหินคลุก - - 61,000 61,000 61,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  จากบ�านนายบุญทอง  ศรีโวหะ  ถึง คลอง ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 3.00 ม.  ยาว 300 ม.             สะดวกในการเดินทาง

  ส/งน้ําอีสานเขียว ม. 8   หนา ๐.๑0 ซ.ม.              

๒๖ ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปOนถนนหินคลุกสาย เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปOนถนนหินคลุก - - 105,000 105,000 105,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  จากบล็อกคอนเวิร.ส (ถนนเลียบคลอง) ถึง  ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  3.00  ม.  ยาว  520 ม.             สะดวกในการเดินทาง

  ถนนลาดยาง สายบ�านทุ/งระว-ีหนองขาม   หนา  0.10 ม.              

๒๗ ซ/อมแซมถนนคสล.(เททับคสล.เดิม)จาก เพื่อให�ความปลอดภัย ซ/อมสร�างถนนคสล. - - 93,000 93,000 93,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  ศาลาประชาคม  ถึง บ�านนายเดช  แก�วคะตา  ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง 4 ม. ยาว 38 ม.             สะดวกในการเดินทาง

  ม.9   หนา ๐.๑๕ ม.               

๒๘ ปรับปรุงคันคูรอบหนองสะพุงให�เปOนถนนหิน เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงคันคูรอบหนองสะพุงให�เปOนถนนหิน - - 68,000 68,000 68,000 จํานวน 1 แห/ง ประชาชนได�รับความ

  คลุก บ�านโพนทอง ม. 9 ในการสัญจรไปมาสะดวก 
คลุก กว�าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม.            สะดวกในการเดินทาง



      หรือปริมาณลงหินคลุกไม/น�อยกว/า 135 ม.            

                     

๒๙ ก/อสร�างถนน (คสล. เดิม) จากสามแยกหน�า เพื่อให�ความปลอดภัย ถนนคสล.เดิม - - 1,176,000 1,176,000 1,176,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  โรงเรียนบ�านสะพุง  ม.9 ถึง บ�านไผ/งาม ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง 5.00 ม. ยาว 400 ม.              สะดวกในการเดินทาง

  ม. 10    หนา ๐.๑๕ ม.               

๓๐ ซ/อมแซมถนนลูกรังสายจากบ�านนางแสง เพื่อให�ความปลอดภัย ซ/อมแซมถนนลูกรัง - - 97,000 97,000 97,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  นางวงศ. ถึง สามแยกทางไปบ�านโคน ต.ศรีแก�ว ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง 5.00 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม.       สะดวกในการเดินทาง

           

31 ก/อสร�างถนนดินตัดใหม/ จากพื้นที่การเกษตร  เพื่อให�ความปลอดภัย ถนนดินตัดใหม/  - - 38,000 38,000 38,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  นางวัน  ชัยนาม ถึง พื้นที่การเกษตร  ในการสัญจรไปมาสะดวก ทําการขึ้นรูปคันทางถนนดินตัดใหม/ขนาดผิว         สะดวกในการเดินทาง

  นางละเอียด  แผ/นทอง ม. 10   จราจร กว�าง  4.00  ม. ยาว  148 ม.           

      สูงเฉลี่ย 0.80 ม.               
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๓๒ ก/อสร�างถนน คสล. สายจากบ�านนางแสง  เพื่อให�ความปลอดภัย ถนนคสล. - - 59,000 59,000 59,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  นางวงศ.  ถึง บ�านนายสมัย  ปรนปรือ  ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  5.00 ม. ยาว  200 ม.             สะดวกในการเดินทาง

  ม.10   หนา 0.15 ม.               

๓๓ ซ/อมสร�างถนน คสล. (เททับถนน คสล.เดิม)  เพื่อให�ความปลอดภัย ซ/อมสร�างถนนคสล. - - 119,000 119,000 119,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  จากสี่แยก  บ�านนาง  บุญหลาย  นามสอน ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  4.00 ม. ยาว 50 ม.              สะดวกในการเดินทาง

  ถึง บ�านนายสมศรี  สีสิ้ว  ม. 11   หนา 0.15  ม.              

๓๔ ซ/อมสร�างถนน คสล.(เททับถนน คสล.เดิม)   เพื่อให�ความปลอดภัย ซ/อมสร�างถนนคสล. - - 208,000 208,000 208,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

   จากบ�านนางพาน  ดําดิน ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง 3.00 ม.ยาว 116 ม.             สะดวกในการเดินทาง

  ถึง  บ�านนายลา  สีสิ้ว  ม.11      หนา 0.15 ม.              

๓๕  ซ/อมสร�างถนน คสล.(เททับถนน คสล.เดิม)   เพื่อให�ความปลอดภัย ซ/อมสร�างถนนคสล. - - 586,000 586,000 586,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

   จากบ�านนางสมถวิล คํามา ถึงบ�านนายผดุง  ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง   5.00 ม. ยาว 200 ม.             สะดวกในการเดินทาง

   พวงแก�ว ม. 11     หนา 0.15 ม.              

๓๖ ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปOนหินคลุกเลียบคลอง เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก - - 193,000 193,000 193,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  ส/งน้ําอีสานเขียว ม.12 ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  3.00  ม. ยาว  950  ม.             สะดวกในการเดินทาง



      หนา 0.10 ม.              

๓๗ ซ/อมแซมถนนหินคลุกสายจากพื้นที่การเกษตร เพื่อให�ความปลอดภัย ซ/อมแซมถนนหินคลุก - - 183,000 183,000 183,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  นางพรนิภา  เรืองหงษา ถึงพื้นที่การเกษตร ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  3.00 ม. ยาว 900 ม.              สะดวกในการเดินทาง

  นายสุพรรณ  อ�อมชมพู ม. 12   หนา 0.10 ม.              

38 ซ/อมแซมถนนหินคลุกจากพื้นที่การเกษตร เพื่อให�ประชาชนมีถนน ซ/อมแซมถนนหินคลุก - - 204,000 204,000 204,000  จํานวน 1 สาย  ประชาชนได�รับความ

  นายบุญยัง แก�วเมือง ถึงหนองปละ สัญจรไปมาสะดวก  กว�าง  3.00 ม. ยาว 1,000 ม.              สะดวกในการเดินทาง

  ม.12   หนา 0.10 ม.              

๓๙ ซ/อมสร�างเสริมผิวทาง ACสายจากถนน เพื่อให�ความปลอดภัย ซ/อมสร�างเสริมผิวทาง AC  - - 917,000  917,000   917,000  จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  ลาดยางศรีสะเกษ - กันทรลักษ. (221) ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 5.00 ม. ยาว 600 ม.             สะดวกในการเดินทาง

  บ�านนาเจริญ ม. 13                

             

๔๐ ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปOนถนนหินคลุกสายจาก เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก - - 326,000 326,000 326,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  ถนนลาดยางศรีสะเกษ -กันทรลักษ. (221) ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง 3.00 ม. ยาว 1,600 ม.          สะดวกในการเดินทาง

  ถึง เขตเชื่อมต/อตําบลพรหมสวัสดิ์     หนา 0.10 ม.              
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41 ปรับปรุงถนนดินให�เปOนลูกรังสายเลียบคลอง เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนดินให�เปOนลูกรัง - - 51,000 51,000 51,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  ส/งน้ําบ�านนาเจริญ ม.13 ถึง เขตบ�านทุ/งระว ี ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  3.00 ม.   ยาว 800 ม.                    สะดวกในการเดินทาง

  ม. 12     หนา 0.10 ม.              

๔๒  ปรับปรุงถนนดินให�เปOนถนนลูกรัง จากบ�าน  เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนดินให�เปOนลูกรัง - -  26,000   26,000   26,000   จํานวน 1 สาย  ประชาชนได�รับความ

   นางสมพร  ทองพา ถึง พื้นที่การเกษตร  ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  5.00  ม.  ยาว  250  ม.              สะดวกในการเดินทาง

   นางประภัสศร  เผื่อแผ/ ม. 14    หนา 0.10 ม.              

43  ปรับปรุงถนนดินให�เปOนลูกรัง จากบ�าน  เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนดินให�เปOนลูกรัง - -  53,000   53,000   53,000   จํานวน  1 สาย  ประชาชนได�รับความ

   นางรัตนา   สุนทรา  ถึง พื้นที่การเกษตร  ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  5.00 ม.  ยาว  500  ม.              สะดวกในการเดินทาง

   นางบัวเพยีง   บุญให� ม. 14    หนา 0.10 ม.              

               

44  ซ/อมแซมถนนลูกรังจากพื้นที่การเกษตร  เพื่อให�ความปลอดภัย ซ/อมแซมถนนลูกรัง - -  200,000   200,000   200,000   จํานวน  1 สาย  ประชาชนได�รับความ



   นายน�อย  สิงห.ไกร ถึง ถนนลาดยาง  ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  5.00 ม.  ยาว  1,200 ม.            

   ศรีสะเกษ -กันทรลักษ. (221) ม.14    หนา 0.10 ม.            

                     

45  ก/อสร�างถนน คสล. สายจากบ�านนายคํามี  เพื่อให�ความปลอดภัย ถนน คสล.  - -  50,000   50,000   50,000   จํานวน  1 สาย  ประชาชนได�รับความ

   น�อยพรม บ�านหนองขาม ม. 6   ถึง   ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  4.00 ม.  ยาว  21.00 ม.            

   วัดศรีโนนงาม    หนา 0.15 ม.            

                     

 
 
 

  
                                                

                                                                                    


