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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซอมปะผิวจราจรถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ เขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน 5,000,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โดยวิธี COLD MIX คมนาคมที่สะดวก พื้นที่ดําเนินการ 23,000 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย ตารางเมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2 ปรับเกรดผิวจราจรลูกรังหรือถนน เพื่อใหราษฎรมีการ ปรับเกรดถนนลูกรัง 4,200,000           4,200,000          4,200,000           4,200,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หินคลุก คมนาคมที่สะดวก หรือถนนหินคลุก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย สายหลักในเขตพื้นที่ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน พื้นที่

ไมนอยกวา 1,600 กม.

3 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 12,000 7,271,000           7,000,000          7,000,000           7,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 008 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานยางคํา-บานเม็ง อ.หนองเรือ และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 96,000 ตร.ม.

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 01
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

4 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10,000 8,879,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0010 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหวาโงะ-บานดงนอย อ.หนองเรือ และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 80,000 ตร.ม.

5 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 11,000 8,855,000           6,000,000          6,000,000           6,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0072 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเหลานาดี-บานกระเดื่อง อ.เมือง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 88,000 ตร.ม.

6 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 11,000 8,855,000           6,000,000          6,000,000           6,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0062 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทองหลาง-บานโตน อ.เมือง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 88,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

7 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7,000 5,000,000           5,000,000          5,000,000           2,730,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0059 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนมวง-บานหนองปอ และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 56,000 ตร.ม.

8 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8,000 5,438,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0042 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานลาน-บานดอนหมากพริก และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานไผ จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 64,000 ตร.ม.

9 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 16,000 10,000,000         10,000,000         10,000,000         8,893,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0031 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองน้ําใส-บานโคกโก อ.บานไผ และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 128,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

10 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 9,000 5,932,000           6,000,000          6,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0076 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัน-บานดอนดู อ.โนนศิลา และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 72,000 ตร.ม.

11 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10,000 8,832,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0024 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองตาไก-บานทาชางนอย และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 80,000 ตร.ม.

12 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10,000 8,832,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0022 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสะอาด-บานหนองตาไก และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 80,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

13 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,000 4,169,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0020 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานวังเพิ่ม-ศูนยศิลปาชีพโสกสมกบ และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 32,000 ตร.ม.

14 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,000 4,169,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0014 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสันติสุข-บานศรีอุบล และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 32,000 ตร.ม.

15 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8,000 7,000,000           6,000,000          6,000,000           1,222,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 4050 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 2019- และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานบอ อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 64,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

16 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8,000 7,000,000           6,000,000          6,000,000           1,222,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 5033 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข ขก 4003- และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานนาคํา อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 64,000 ตร.ม.

17 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 12,000 9,714,000           7,000,000          7,000,000           7,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3037 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองสองหอง-บานกุดหอยกาบ และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 96,000 ตร.ม.

18 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8,000 5,092,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10078 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเปอยนอย-บานหนองบัวลอง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 64,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

19 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10,000 7,633,000           6,000,000          6,000,000           6,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0050 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองโน-บานทุงใหญ อ.กระนวน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 80,000 ตร.ม.

20 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10,000 6,722,000           6,000,000          6,000,000           6,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10037 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานขามปอม-บานคําแคน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 80,000 ตร.ม.

21 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 13,500 8,084,000           8,000,000          8,000,000           8,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10069 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองบัวนอย-บานกระนวน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 108,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

22 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7,500 4,401,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0055 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 2-บานวังชัย และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 60,000 ตร.ม.

23 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7,500 4,401,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10058 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 2009-บาน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

คอกคี อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 60,000 ตร.ม.

24 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7,500 6,125,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10004 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองเสาเลา-บานหวยแสง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 60,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

25 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 13,000 5,615,000           8,000,000          8,000,000           8,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0023 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทาชาง-บานนาหนองทุม และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 104,000 ตร.ม.

26 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5,000 3,326,000           4,000,000          4,000,000           4,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10047 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานนางอง-บานโนนสมบูรณ และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 40,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

27 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 6,000 6,000,000           4,000,000          4,000,000           2,315,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0080 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานศรีเมือง-บานน้ําซับ อ.แวงนอย และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 48,000 ตร.ม.

28 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,500 3,000,000           2,500,000          2,500,000           1,834,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10075 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองแวงหวยทราย-บานทา และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

นางแนว อ.แวงนอย จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 28,000 ตร.ม.

29 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8,000 4,790,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10011 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองบัว-บานคําหัวชาง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 64,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

30 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 6,000 5,941,000           4,000,000          4,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2046 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานตําแย-บานโนนกอก อ.พล และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 48,000 ตร.ม.

31 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 9,000 5,161,000           6,000,000          6,000,000           6,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3046 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกปากุง-บานหนองบัวนาค และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.พล จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 72,000 ตร.ม.

32 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7,000 5,724,000           4,000,000          4,000,000           4,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10040 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานบอแก-บานพระบุ อ.พระยืน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 56,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

33 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,500 3,000,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10040 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนสมบูรณ-บานดงเกา และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.พระยืน จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 28,000 ตร.ม.

34 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7,500 4,488,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10012 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดอนโมง-บานโนนฆอง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 60,000 ตร.ม.

35 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7,000 5,000,000           5,000,000          5,000,000           2,736,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10071 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองหญาแพรก-บานโนนทัน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 56,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

36 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8,000 5,438,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10032 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองผือ-บานหัวชาง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานไผ จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 64,000 ตร.ม.

37 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7,500 4,488,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10012 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดอนโมง-บานโนนฆอง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 60,000 ตร.ม.

38 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,000 3,427,000           2,500,000          2,500,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2032 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองสองหอง-บานดงเค็ง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 24,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

39 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว6,000 4,184,000           4,000,000          4,000,000           4,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2032 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองเม็ก-บานสําโรง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 48,000 ตร.ม.

40 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,000 3,459,000           2,500,000          2,500,000           2,500,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10045 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 2039- และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหวยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 32,000 ตร.ม.

41 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,000 3,069,000           2,500,000          2,500,000           2,500,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10034 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเหลาใหญ-บานหนองขาม และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 32,000 ตร.ม.



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 216

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

42 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5,000 2,718,000           3,500,000          3,500,000           3,500,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10034 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 2152- และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานตอกเกี้ย อ.ซําสูง จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 40,000 ตร.ม.

43 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7,500 4,401,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10049 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานคอกค-ีบานกุดทิง อ.น้ําพอง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 60,000 ตร.ม.

44 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,500 4,035,000           4,000,000          4,000,000           4,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10046 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกสูง-บานคํามวง อ.น้ําพอง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 36,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

45 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5,000 2,718,000           3,500,000          3,500,000           3,500,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10034 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 2152- และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานตอกเกี้ย อ.ซําสูง จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 40,000 ตร.ม.

46 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7,500 4,401,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10049 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานคอกค-ีบานกุดทิง อ.น้ําพอง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 60,000 ตร.ม.

47 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,500 4,035,000           4,000,000          4,000,000           4,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10046 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกสูง-บานคํามวง อ.น้ําพอง และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 36,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

48 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 6,000 4,489,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10001 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสัมพันธ-บานหนองศาลา และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 48,000 ตร.ม.

49 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,500 2,067,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10002 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานวังยาว-บานทรัยพสมบูรณ และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 36,000 ตร.ม.

50 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5,000 2,922,000           3,500,000          3,500,000           3,500,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10006 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนเมือง-บานหนองแวงโสกพระ และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.พล จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 40,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

51 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,500 4,074,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 10036 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานแฮด-บานโคกกอง อ.บานแฮด และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 32,000 ตร.ม.

52 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,000 2,743,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก  10041 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโซง-บานหนองยายเกลี้ยง และปลอดภัย 1.50 ม. หนา 0.50 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชนบท จ.ขอนแกน หรือมีพื้นที่ลาดยางไม

นอยกวา 36,000 ตร.ม.

53 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,000 1,961,000           2,800,000          2,800,000           2,800,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 10016 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองนาคํา-บานขนวน และปลอดภัย 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน มีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 32,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

54 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,000 2,581,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 10077 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานคอนฉิม-บานกุดหมากเห็บ และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางแอสฟลต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา

24,000 ตร.ม.

55 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,000 2,003,000           2,700,000          2,700,000           2,700,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2120 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหินกอง-บานหนองหวาย และปลอดภัย 1.00 ม. หนา 0.05 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส

ฟลตคอนกรีตไมนอยกวา

32,000 ตร.ม.

56 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,000 1,910,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 4107 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหลทางกวางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนงาม-บานโสกนาดี และปลอดภัย 1.00 ม. หนา 0.05 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส

ฟลตคอนกรีตไมนอยกวา

24,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

57 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,700 4,419,000                     -           -            - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย แยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ม.  หนา 0.05  ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2131-บานเหลาโพนทอง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ม. 12 ต.บานหนองหวา อ.เมือง ฟลตคอนกรีตไมนอยกวา

จ.ขอนแกน 10,200  ตร.ม.

58 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 500 1,606,000                      -           -           - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย แยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ม.  หนา 0.05  ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 230 -บานสะอาด ม.1 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 ต.เมืองเกา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน ฟลตคอนกรีตไมนอยกวา

3,000  ตร.ม.

59 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว  2,000 2,000,000           2,000,000          2,868,000                     - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย แยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ม.  หนา 0.05  ม. ไหล ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 230 -บานพรสวรรค ม.13 และปลอดภัย ทางกวางขางละ 1.00 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 ต.บานเปด  อ.เมือง  จ.ขอนแกน หนา 0.05 ม. หรือมีพื้น

ลาดยางแอสฟลตคอนกรีต

ไมนอยกวา 16,000ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

60 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว  600 ม. 1,635,000                     -           -           - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย แยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.05  ม. หรือมีพื้น ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข ขก ถ 10069 -บานหมอ และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟลตคอน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ม.5 ต.คูคํา อ.ซําสูง จ.ขอนแกน กรีตไมรอยกวา 3,600 

ตร.ม.

61 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 2,727,000                     -           -           - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย บานนายม คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.05  ม. หรือมีพื้น ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม. 5 ต.บานโนน-บานโสกขาแกว และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟลตคอน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ม.3 ต.หวยเตย อ.ซําสูง จ.ขอนแกน กรีตไมรอยกวา 6,000

ตร.ม.

62 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 3,355,000           2,500,000          2,500,000           2,500,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย บานหนองขี้เห็น คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.05  ม. หรือมีพื้น ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม. 6 ต.บานหัน อ.โนนศิลา-บานแคน และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟลตคอน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เหนือ ม.1 ต.แคนเหนือ อ.บานไผ กรีตไมรอยกวา 24,000

จ.ขอนแกน ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

63 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว3,000 ม. 1,885,000           2,000,000          2,000,000                      - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2012 คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.05  ม. หรือมีพื้น ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองตาไก-บานผาน้ําเที่ยง และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟลตคอน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน กรีตไมรอยกวา 24,000

ตร.ม.

64 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว3,000 ม. 1,885,000           2,000,000          2,000,000                     - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสายบานทาชาง คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.05  ม. หรือมีพื้น ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม. 9-บานโนนหวานไฟ ม. 6 และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟลตคอน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน กรีตไมรอยกวา 24,000

ตร.ม.

65 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว6,000 ม. 2,466,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสายบานโสกหาด คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.05  ม. หรือมีพื้น ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม. 9-บานอางทอง ม.1 ต.ดงลาน และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟลตคอน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน กรีตไมรอยกวา 36,000

ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

66 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว3,000 ม. 1,885,000           2,000,000          2,000,000                     - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.05  ม. หรือมีพื้น ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 228-บานกุดบัว ม.7 และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟลตคอน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแกน กรีตไมรอยกวา 24,000

ตร.ม.

67 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว1,400 ม. 1,746,000           2,000,000                    -           - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตตอนทาพระ-บาน คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

กุกกวาง อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

11,200 ตร.ม.

68 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว4,000 ม. 3,000,000           2,500,000          2,500,000           2,500,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10063 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานแดงนอย-บานคอ อ.เมือง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

32,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

69 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว3,000 ม. 1,985,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10068 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสาวะถี-บานงิ้ว อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

24,000 ตร.ม.

70 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว5,000 ม. 2,930,000           3,500,000          3,500,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10065 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

มิตรภาพ-บานโนน อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

24,000 ตร.ม.

71 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว4,000 ม. 3,000,000           2,500,000          2,500,000           2,500,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10060 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนเรือง-บานหนองกอย อ.เมือง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

32,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

72 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว5,000 ม.           - 2,500,000          4,000,000           4,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10060 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานลาดเพียง-บานหนองเซียงชุย และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

32,000 ตร.ม.

73 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว2,000 ม.           -           - 2,354,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10067 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางเขาศูนยปฏิบัติธรรมเวฬุวัน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

16,000 ตร.ม.

74 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว2,000 ม.           -           - 2,354,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10059 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนกู-บานปาหวายนั่ง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

16,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

75 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว2,000 ม. 2,354,000           3,000,000                    -            - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10061 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานมวง-บานสาวะถี และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

16,000 ตร.ม.

76 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว1,500 ม.           - 1,039,000          2,000,000                     - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก  3189 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทอยนอย-บานเนินทอง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

9,000 ตร.ม.

77 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว1,200 ม.           - 1,820,000          1,000,000                     - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสายแยกทาง คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 0.50 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงชนบท ขก 4008 -บานหนอง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แวง อ.เมือง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

8,400 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

78 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว2,200 ม. 1,537,000           2,000,000          2,000,000                     - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1003 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานวังยาว-บานหวยซอ และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

17,600 ตร.ม.

79 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว6,000 ม. 2,489,000           4,000,000          4,000,000           4,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1005 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 201-บาน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนลาน อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

48,000 ตร.ม.

80 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว1,000 ม.           - 1,000,000          1,783,000                     - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2077 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานบัว-บานชัยพัฒนา อ.ชุมแพ และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

8,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

81 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว8,000 ม. 5,438,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10030 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานลาน-บานหินลาดนาโน อ.บานไผ และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

64,000 ตร.ม.

82 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว3,000 ม.           - 2,202,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10056 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานนาคู-บานคําจั่น อ.น้ําพอง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

24,000 ตร.ม.

83 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว3,000 ม.           - 2,202,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก  5045 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 1006-บาน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

วังตอ อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

24,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

84 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม.ยาว10,000 ม.        - 8,000,000          8,000,000           7,879,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10009 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองแก-บานนางซมแสง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

80,000  ตร.ม.

85 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม.ยาว1,600 ม. 1,871,000           2,000,000                    -           - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสายบานเม็ง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมีพื้น ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเหมือดแอ อ.หนองเรือ และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟลตคอน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 จ.ขอนแกน กรีตไมนอยกวา 96,000

ตร.ม.

86 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม.ยาว1300 ม.           - 1,144,000          2,000,000                     - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมีพื้น ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 12-บานดอนดู อ.หนองเรือ และปลอดภัย ที่ลาดยางแอสฟลตคอน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 จ.ขอนแกน กรีตไมนอยกวา 78,000

ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

87 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม.ยาว1,300 ม.           -           - 1,502,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสายบานหวายหลึม คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 -บานโคกสูง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

10,400 ตร.ม.

88 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม.ยาว1,300 ม.           - 1,502,000          2,000,000                     - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2062-บานหวยแลง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

10,400 ตร.ม.

89 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม.ยาว1,300 ม.           -           - 1,502,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 3010-บานโคกสูง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

10,400 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

90 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว4,000 ม. 1,609,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10043 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ชนบท-บานหวยไร อ.ชนบท และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

32,000 ตร.ม.

91 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว4,000 ม. 1,609,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10018 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทุม-บานวังขอนยม อ.สีชมพู และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

32,000 ตร.ม.

92 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว4,000 ม. 1,584,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 10054 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองไหล-บานหนองแสง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

32,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

93 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว1,000ม.           -           - 2,042,000                     - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 10054 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองไหล-บานหนองแสง และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางแอสฟลต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา

6,000 ตร.ม.

94 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว3,000 ม.           - 2,500,000          2,500,000           3,427,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2032 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองกุงสวาง-บานโนนสะอาด และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

24,000 ตร.ม.

95 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว2,500ม.           - 1,305,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสายบานหนองแสง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหวยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางแอสฟลต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

คอนกรีตไมนอยกวา

20,000ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

96 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว1,000 ม.         -           - 2,036,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2046 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 12-บาน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปากชอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

8,000 ตร.ม.

97 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว1,000 ม. 2,036,000           2,000,000                    -           - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10053 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกใหญ-บานนาโพธิ์ อ.หนองเรือ และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

8,000 ตร.ม.

98 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว2,000ม.          - 1,712,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10081 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองแวงทาวัด-บานแวงนอย และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

16,000  ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

99 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว2,000ม.           - 1,712,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10074 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกลาม-บานหลุบกุง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

16,000  ตร.ม.

100 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว4,000 ม. 4,265,000           4,000,000          4,000,000           4,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 1020 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโสกนาก-บานวังหิน อ.เปอยนอย และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

32,000 ตร.ม.

101 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว3,000ม. 1,583,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2297-บานวังผือ-บานปอ และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางแอสฟลต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แดง อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา

18,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

102 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว900ม. 1,849,000                     -           -           - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสายบานวังหวา- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เทศบาลบานแฮด อ.บานแฮด และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางแอสฟลต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา

5,400  ตร.ม.

103 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว4,000 ม. 1,788,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10033 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัน-บานปาปอ อ.โนนศิลา และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

32,000  ตร.ม.

104 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว3,000 ม.           - 1,768,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10021 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัน-บานโคกกลาง อ.ภูเวียง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

24,000  ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

105 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว3,000 ม.           - 1,768,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10013 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโสกหาง-บานทุงชมพู อ.ภูเวียง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

24,000  ตร.ม.

106 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว3,000 ม.           - 1,768,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10026 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกสหกรณ-บานทุงชมพู อ.ภูเวียง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

24,000  ตร.ม.

107 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว3,000 ม.           - 1,768,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10019 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกสหกรณ-บานนาหวา อ.ภูเวียง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

24,000  ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

108 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว3,000 ม.           - 1,768,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10025 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทุมชมพู-บานกุดแคน อ.ภูเวียง และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

24,000  ตร.ม.

109 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว3,000 ม.           - 1,768,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10029 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองกระแหลง-บานแยกบาน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โคกไมงาน อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

24,000  ตร.ม.

110 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว1,000 ม.           - 2,620,000                    -           - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2075 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองคา-บานวังมน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

8,000  ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

111 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว1,000 ม.           - 2,620,000                    -           - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 10027 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานนาคํา-บานนาตาล อ.วียงเกา และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

  จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

8,000  ตร.ม.

112 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว1,000 ม.           - 2,620,000                    -           - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 10028 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โครงการพระราชดําริโคกภูตากา และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

8,000  ตร.ม.

113 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว2,000 ม.           -           - 2,975,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 10006 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานน้ําซํา-บานโนนศิลา อ.ภูผามาน และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

8,000  ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

114 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว2,000 ม.           -           - 2,975,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 10006 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทากระบือ-บานวังสวาป และปลอดภัย ม. หนา 0.05 ม. หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

  อ .ภูผามาน จ.ขอนแกน พื้นที่ลาดยางแอสฟลต

คอนกรีตไมนอยกวา

8,000  ตร.ม.

115 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง6 ม. 2,000,000           2,000,000          752,000                        - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดอนหญานาง-บานโกทา คมนาคมที่สะดวก ยาว500 ม.ไหลทาง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย กวางขางละ 1.00 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมนอยกวา 

4,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

116 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว4,500 ม. 8,870,000           8,870,000          8,870,000           8,870,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบผิวเรียบเคพซีลสาย ขก 2079 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองนาคํา-บานขนวน และปลอดภัย ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน

117 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว1,950 ม. 6,138,000           6,138,000          6,138,000           6,138,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10048 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.00 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานนางอง-บานโนนหัวชาง และปลอดภัย ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน

118 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว1,050 ม. 3,512,000           3,512,000          3,512,000           3,512,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 10053 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกใหญ-บานนาโพธิ์ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

119 กอสรางถนนลาดยางเคพซิลสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6.00 ม.ยาว 340 ม. 1,000,000                     -           -           - รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยหวา ม.6-8 ต.โนนฆอง- คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดอนหัน ม.6,11 ต.บานฝาง และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน 2,040 ตร.ม.

120 กอสรางถนนลาดยางเคพซิลสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6.00 ม.ยาว 260 ม. -                       769,600             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยหวา ม.6-8 ต.โนนฆอง- คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดอนหัน ม.6,11 ต.บานฝาง และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน กวา 1,560 ตร.ม

121 กอสรางถนนลาดยางเคพซิล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6.00 ม.ยาว 340 ม. 1,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานสระแกว ม.4 ต.หนองบัว- คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานคําหัวชาง ม.3 ต.ปามะนาว และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน 2,040 ตร.ม.

122 กอสรางถนนลาดยางเคพซิล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6.00 ม.ยาว 340 ม. -                       1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานสระแกว ม.4 ต.หนองบัว- คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานคําหัวชาง ม.3 ต.ปามะนาว และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน 2,040 ตร.ม
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

123 กอสรางถนนลาดยางเคพซิล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6.00 ม.ยาว 449 ม. -                       -                       1,329,040           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานสระแกว ม.4 ต.หนองบัว- คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานคําหัวชาง ม.3 ต.ปามะนาว และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน กวา 2,694 ตร.ม

124 ซอมแซมถนนลาดยางเคพซิล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5.00 ม.ยาว 600 ม. 1,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองบัว ม.10 ต.บานฝาง- คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทางหรือพื้นมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานคําหัวชาง ม.3 ต.ปามะนาว และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน 3,000 ตร.ม.

125 ซอมแซมถนนลาดยางเคพซิลสาย เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 600 ม. 1,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานฝาง ม.4  ต.บานฝาง อ.บานฝาง- คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานมวงงโป 4 ต.สาวะถี ต.บานผือ และปลอดภัย ไมมีไหลทางหรือพื้นที่ลาด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ยางไมนอยกวา 3,000

ตร.ม.

126 ซอมแซมถนนลาดยางเคพซิล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6.00 ม.ยาว 300 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกงาม ม.4  ต.โคกงาม คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1.00 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.บานฝาง-บานเผือ ม.6,7 ต.บาน และปลอดภัย หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน กวา 1,800 ตร.ม
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

127 ซอมแซมถนนลูกรังบานขามปอม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.1 ต.ขามปอม-บานหนองแวง ม.1,7 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

128 กอสรางถนน คสล.บานโนนบอ ม.4 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,450 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.พระยืน-บานดอนเงิน ม.13 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอย ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย กวา 14,700 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

129 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนบอ ม.4-บานนาลอม ม.3 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

130 กอสรางถนน คสล.บานพระยืน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.1-บานนาลอม ม.3 ต.พระยืน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.พระยืน จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

131 กอสรางถนน คสล. สายบานหวยบง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 850 ม. 2,600,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.16 เชื่อมบานกุดเข ม.1 เชื่อม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นทีคอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

4,250 ตร.ม.
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132 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,800 ม. 462,000             462,000             462,000              462,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสะอาด ม.2 ต.เมืองเกา-ถนน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เหลานาดี ต.บานเปด อ.เมือง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

133 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 2,320 ม. 394,000             394,000             394,000              394,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนบม ม.10-เขต ต.พระลับ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

134 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 4,000 ม. 382,000             382,000             382,000              382,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเปด ม.18-ต.บานหวา อ.เมือง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

135 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 1,600 ม. 463,000             463,000             463,000              463,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนตุน ม.15-ถนนเลี่ยงเมือง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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136 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 1,600 ม. 127,000             127,000             127,000              127,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานขามเจริญ ม.8 ต.เมืองเกา- คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

137 กอสรางถนน คสล.จากแยกทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 371 ม. 1,016,000           1,016,000          1,016,000           1,016,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมายเลข 12-บานโคกฟนโปง ม.4 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

138 กอสรางถนน คสล.บานเปด ม.2 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 370 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.บานเปด-บานสะอาด ม.2 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

139 กอสรางถนน คสล.บานหนองขาม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 371 ม. 1,082,000           1,082,000          1,082,000           1,082,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.15 ต.บานเปด-เชื่อมถนนเหลานาดี คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

140 กอสรางถนนลูกรังบานโคกฟนโปง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 4,000 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.4 -บานกอก ม.7 ต.บานเปด คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมเทศบาลนครขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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141 กอสรางถนนลูกรังบานพรสวรรค เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 20,000 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.13 ต.บานเปด เชื่อม ต.เมืองเกา คมนาคมที่สะดวก ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

142 กอสรางถนนลาดยางบานพรสวรรค เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 22,000 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.13 ต.บานเปด เชื่อม ต.เมืองเกา คมนาคมที่สะดวก ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

143 กอสรางถนนลาดยางชุมชนดวงตะวัน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม.ยาว 22,000 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองโจด ม.8 ต.บานเปด เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

144 กอสรางถนนลาดยางบานเปด ม.18- เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เชื่อม ต.บานทุม อ.เมือง จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก ยาว 230 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ยาว 600 ม.

145 กอสรางถนน คสล.บานทับบา ม.3 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 348 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.เมืองพล-ทางหลวงหมายเลข 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,240 ตร.ม.



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 248

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

146 กอสรางถนน คสล.บานคูขาด ม.2 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.โคกสงา-บานหนองหญาไทร คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

147 กอสรางถนน คสล.บานหันนอย ม.10 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.หนองแวงโสกพระ-บานหันใหญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.6 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

148 กอสรางถนน คสล.บานเตาเหล็ก ม.5 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.โจดหนองแก-บานตําแย ม.2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

149 กอสรางถนน คสล.บานโคกไมงาม ม.7 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถึงบานบูรณะ ม.8 ต.หนองมะเขือ ถึง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงหมายเลข 2246 และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.
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150 กอสรางถนน คสล.บานหนองมะเขือ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.1 ต.หนองมะเขือ-บานหวยโจด ม.1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โนนขา อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

151 กอสรางถนน คสล.บานโนนเมือง ม.8 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.โนนขา-บานหนองแวงโคตร ม.13 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

152 กอสรางถนน คสล.บานหนองแวง ม.3 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.โจดหนองแก-บานโนนสะอาด ม.6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.เกางิ้ว อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

153 กอสรางถนน คสล.บานหนองขาม ม.5 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.หนองแวงโสกพระ-บานหนองบัวนาค คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.
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154 กอสรางถนน คสล.บานโนนฝาย ม.9 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.โนนขา-ทางหลวงหมายเลข 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

155 กอสรางถนนลาดยางบานหนองสิม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 848 ม. 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.11 ต.โจดหนองแก-บานโคกลาม ม.1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

5,088 ตร.ม.

156 กอสรางถนน คสล.บานโนนขา  ม.5 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.โนนขา-ทางหลวงหมายเลข 2246 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

157 กอสรางถนน คสล.บานโนนทัน ม.6 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.โนนขา-บานโจดนอย ม.3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.
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158 กอสรางถนน คสล.บานหนองบัวนอย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.8 ต.โสกนกเต็น-ต.หนองเม็ก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

159 กอสรางถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       2,000,000          2,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

2 - บานบอตะครอง ม.3 ต.โนนขา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

160 กอสรางถนน คสล.ภายในโรงเรียน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       2,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

161 กอสรางถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       2,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

2-บานทาหลวง ต.โจดหนองแก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.
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162 กอสรางถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       2,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

2246-บานหนองแวงใน ม.9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

163 กอสรางถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       2,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

207-บานกลาง ม.9 ต.โสกนกเต็น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

164 กอสรางถนน คสล.บานโจดนอย ม.3 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       2,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.หนองมะเขือ-บานศรีกระดานพล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.1 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

165 กอสรางถนน คสล.บานโนนพริก ม.7 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       2,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.โคกสงา-บานหนองโจด ม.5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.
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166 กอสรางถนน คสล.บานหัวคู ม.6 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       2,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.โสกนกเต็น-บานหนองเรือ ม.7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

167 กอสรางถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       -                       2,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

207-บานโนนเหมน ม.9 ต.เมืองพล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

168 กอสรางถนน คสล.บานหนองแปน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       -                       2,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.4 ต.หนองแวงโสกพระ-ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

169 กอสรางถนน คสล.บานหนองเรือ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       -                       2,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.โจดหนองแก-บานโคกลาม ม.4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.
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170 กอสรางถนน คสล.ทางหลวงชนบท- เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       -                       2,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองแวง ม.3 ต.โจดหนองแก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

171 กอสรางถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       -                       2,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

207-บานตําแย ม.2 ต.เมืองพล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

172 กอสรางถนน คสล.บานโนนเหลี่ยม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       -                       2,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.7 ต.เมืองพล-เขต อ.หนองสองหอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

173 กอสรางถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       -                       -                       2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

207-บานทับบา ม.3 ต.เมืองพล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.
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174 กอสรางถนน คสล.บานหัวคู ม.6 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       -                       -                       2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.โสกนกเต็น-บานเตาเหล็ก ม.5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.

175 กอสรางถนนลาดยางบานเตาเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 848 ม. -                       -                       -                       2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.5 ต.โจดหนองแก-ทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

5,088 ตร.ม.

176 กอสรางถนนลาดยางบานวังขอนพาด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 848 ม. -                       -                       -                       2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.2 ต.โจดหนองแก-บานโคกลาม ม.4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

5,088 ตร.ม.

177 กอสรางถนน คสล.ทางหลวงหมายเลข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       -                       -                       2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

2-บานโคกกุง ม.11 ต.หนองแวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โสกพระ อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

2,480 ตร.ม.
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178 กอสรางถนน คสล.บานชาด ม.1 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. -                       -                       -                       2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.เมืองพล-ทางหลวงชนบทบาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โสกนกเต็น ม.1 ต.โสกนกเต็น และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.พล จ.ขอนแกน 2,480 ตร.ม.

179 กอสรางถนนลาดยางเชื่อมบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 4,500,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองศาลา ม.3 บานหนองเสาเลา คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.1 ต.หนองเสาเลา เชื่อมถนนสาย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.โคกสูงสัมพันธ ไป อ.ภูเวียง

180 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,800 ม. 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีต จากบานนาคํานอย ม.3- คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานนาหนองทุม ม.2 เชื่อม ตําบล และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

181 กอสรางถนน คสล.จากฝายวัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 1,500,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ไกรลาส - อางเก็บน้ําหนองผือ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหอย เชื่อม ต.นาเพียง อ.ชุมแพ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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182 กอสรางถนนลาดยางเชื่อมระหวาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 1,700,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองศาลา ม.4-บานหนองหวา คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.6 ต.หนองเสาเลา อ.ชุมแพ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

183 กอสรางถนน คสล.จากวัดปาสันติ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว 300 ม. 750,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ประชาสรรค - ฝายประชาอาสา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดอน ม.1 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

184 กอสรางถนน คสล. จากหนองสระพัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว 500 ม. 625,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถึงหนองบัว บานบัวสิมมา ม.5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

185 กอสรางถนนลาดยางบานโนนทอง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว 7,500 ม. -                       3,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หลาง ม.4 ต.ไชยสอ - บานดอน ม.1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

186 กอสรางถนน คสล.จากบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว 7,500 ม. -                       600,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนทองหลาง ม.4 ต.ไชยสอ เชื่อม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานไชยสอ ม.2 อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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187 กอสรางถนน คสล.บานหนองหวา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว 2,000 ม. -                       3,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.6 - บานโนนตุน ม.8 ต.หนองเสาเลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ชุมแพ เชื่อมถนนมลิวรรณ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

188 กอสรางถนนหินคลุกสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว 2,000 ม. -                       1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หวยอีเปาะ ม.3 ต.นาหนองทุม- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกงาม ม.3 ต.หนองเขียด และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

189 ซอมแซมถนนลาดยางเชื่อมระหวาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  ม. ยาว 2,640 ม. -                       -                       1,200,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองโพงโพด ม.2 -บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเสาเลา ม.9 ต.หนองเสาเลา และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

190 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  ม. ยาว 3,850 ม. -                       -                       10,857,000         -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนทองหลาง ม.2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองไผ เชื่อมบานโปงแหง ม.5 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 23,100 ตร.ม.
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191 กอสรางถนนลาดยางบานหนองเขียด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว 1,765 ม. -                       -                       -                       2,687,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.1 - บานหนองหวา ม.7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

192 กอสรางถนน คสล.สายบานดอนหัน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว 1,000 ม. -                       -                       -                       1,750,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.9 - บานมาลา ม.3 ต.ชุมแพ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ชุมแพ จ.ชอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

193 กอสรางถนน คสล.บานหนองสังข ม.5 เพื่อใหราษฎรมีการ กอสรางถนน ยาว -                       -                       -                       5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.ไชยสอ เชื่อมบานไผกุดหิน ม.3 คมนาคมที่สะดวก ประมาณ 3 กม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขต ทม.ชุมแพ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

194 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติดถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 840 ม. 500,000             500,000             500,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาคํานอย ม.1,15 เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนทางหลวงชนบทสายบานขาม- และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองกุง อ.น้ําพอง

195 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติดถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 570 ม. 500,000             500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานคอกคี ม.9,11-ถนนบาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ดงเย็น ม.12 ต.บัวใหญ อ.น้ําพอง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมบานหวยโจด อ.กระนวน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

196 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติดบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 550 ม. 1,750,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

พังทุย ม.1,10,12 ต.พังทุย เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนบานคําบอน ม.8 ต.บัวเงิน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.น้ําพอง พรอมชองระบายน้ําขนาด

60 ซม. ทั้งสองขาง

197 กอสรางสะพานขามลําหวยหมากพริก เพื่อใหราษฎรมีการ สะพานกวาง 6 ม. ยาว 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานพังทุย ม.12 เชื่อมบานนาอาง คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.คํามวง อ.เขาสวนกวาง พรอม และปลอดภัย ถนนกวาง 6 ม. ยาว รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถนนคอนกรีต 40 ม.

198 กอสรางสะพานขามลําหวยเม็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 10 ม. 400,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองบัวนอย ม.14 ต.บัวใหญ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมบานทรายมูล ม.1 ต.ทรายมูล และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

199 กอสรางทอเหลี่ยมขนาด 3 ชอง เพื่อใหราษฎรมีการ ทอขนาด 1.80x1.80 ม. 450,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานศรีฐาน ต.พังทุย เชื่อมบานโนน คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สวรรค ม.10 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

200 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 5 กม. 3,000,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถนนสายโสกมวง ม.4 ต.พังทุย คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมบานโนนสวรรค ม.10 ต.บัวเงิน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

201 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4 กม. 3,000,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหัวดง ต.บานขาม เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานคอกคี ม.9 ต.บัวใหญ อ.น้ําพอง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

202 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4.3 กม. 2,000,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนแดง ม.3 บานโคกเลา คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.12 บานคําจั่น ม.6,15,16 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.บัวเงิน บานหนองบัวเงิน ม.8 บาน

หัวบึง ม.3 ต.พังทุย อ.น้ําพอง 

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

203 กอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2 กม. 2,000,000           2,000,000          200,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ติคคอนกรีต ถนนสายบานหินลาด คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.7 ต.พังทุย เชื่อมบานนาอาง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.คํามวง อ.เขาสวนกวาง 

จ.ขอนแกน

204 กอสรางถนนลาดยางบานทรายมูล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 6 กม. 3,000,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.1,2 เชื่อมบานทากระเสริม ม.5 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ทากระเสริม อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

205 กอสรางถนนลาดยางสายบานนาขาม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2.5  กม. -                       3,000,000          3,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.6,13 ต.พังทุย เชื่อมถนนบาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หินลาด บานนาอาง ต.คํามวง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน

206 กอสรางถนนลาดยางสายแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2.4  กม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกใหญ ม.13 ต.บัวเงิน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมถนนลาดยางบานดงเรือง ม.5 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

207 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลทติก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1  กม. 500,000             500,000             500,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถนนสายบานสําโรง ต.บานขาม เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนน ต.บานโนน อ.ซําสูง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

208 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2.5  กม. 500,000             500,000             500,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โคกใหญ ม.13 ต.บัวเงิน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัวนาคํา ต.หัวนาคํา อ.กระนวน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

209 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2  กม. -                       500,000             500,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โคกใหญ ม.9 ต.บัวเงิน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหัวหนอง ต.บานฝาง อ.กระนวน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

210 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3  กม. 500,000             500,000             500,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โคกใหญ ม.9 ต.บัวเงิน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานทาลาด ต.หัวนาคํา อ.กระนวน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

211 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4  กม. 500,000             500,000             500,000              500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เหลาใหญ ต.บานขาม อ.น้ําพอง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมบานหนองแสง ต.หวยโจด และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.กระนวน จ.ขอนแกน

212 กอสรางสะพานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 10 ม. 300,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนหัวชาง ม.13 ต.บัวใหญ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมบานโนนเชือก ม.7 ต.บานขาม และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

213 กอสรางทอเหลี่ยมถนนรอบปาชุมชน เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดกวาง 1.80x1.80 ม. 350,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ในปาชุมชนบานคอกคี ม.9,10 คมนาคมที่สะดวก ยาว 5 ม. ขนาด 2 ชอง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บัวใหญ อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

214 กอสรางถนนลูกรังสายบานพังทุย ม.12 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1.5 ม. -                       500,000             500,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เชื่อมถนนบานนาขาม-หินลาด คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

215 กอสรางถนน คสล.บานหวยมวง ม.3 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,100 ม. 2,250,000           2,250,000          2,250,000           2,250,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.หวยมวง-บานนอยพัฒนา ม.9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.นาหนองทุม อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

216 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. -                       500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานสมปอยใหญ ม.2- คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานขามปอม ม.1 ต.ขามปอม และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน

217 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. -                       -                       1,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานขามปอม ม.1- คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองโก ม.6 ต.ขามปอม และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน

218 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. -                       500,000             -                       500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานหนองโก ม.6- คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหินฮาว ม.7 ต.ขามปอม และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

219 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กจากทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2297-บานนาเสถียร และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ม.8 ต.ขามปอม อ.เปอยนอย

จ.ขอนแกน

220 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว  500 ม. -                       -                       -                       500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานวังผือ ม.4-บาน คมนาคมที่สะดวก ชนิดไมมีไหลทาง หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

นาเสถียร ม.8 ต.ขามปอม และปลอดภัย พื้นที่ไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน 2,500  ตร.ม.

221 ปรับปรุงซอมแซมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม. -                       1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายทางหลวง 2297 เปอยนอย- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองบัวลอง อ.หนองสองหอง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

222 ปรับปรุงซอมแซมผิวถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม. -                       1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ลาดยางสายเชื่อมระหวาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนบานหัวขัว ม.1 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.เปอยนอย-บานวังหิน ม.2

ต.สระแกว อ.เปอยนอย

(หนาเทศบาล ต.เปอยนอย)

223 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 500 ม. -                       -                       1,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวง 2297-ถนนสาย คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนเหลื่อม ม.4-บาน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

วังหิน ม.2 ต.สระแกว

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน

224 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานวังหิน ม.7 ต.สระแกว คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบานหวยแร ม.3 ต.วังมวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน 850 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

225 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. -                       1,000,000          1,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานโสกนาค ม.6-บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หวยโปง ม.5 ต.วังมวง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน

226 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานโนนสวาง ม.4-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หวยแร ม.7 ต.วังมวง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน

227 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 400 ม. -                       1,000,000          -                       1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานโนนเหลื่อม ม.4 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.เปอยนอย-บานวังหิน ม.2 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.สระแกว อ.เปอยนอย

จ.ขอนแกน

228 ซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังหิน ม.7 ต.สระแกว-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

วังมวง ม.2 ต.วังมวง อ.เปอยนอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

229 ปรับปรุงซอมแซมผิวถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,000,000           -                       -                       1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตสายบานหัวขัว ม.7- คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเปอยนอย ม.2 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.เปอยนอย อ.เปอยนอย

จ.ขอนแกน

230 ปรับปรุงซอมแซมผิวถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5,000 ม. -                       -                       1,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตสายบานวังหิน ม.2 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.สระแกว-บานดอนนาโน ม.6 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.เปอยนอย อ.เปอยนอย

จ.ขอนแกน

231 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. 500,000             -                       -                       500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กสายบานหนองโก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.6 ต.ขามปอม อ.เปอยนอย- และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 850 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

232 กอสรางถนนลูกรังบดอัด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 500 ม. -                       -                       500,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานขามปอม ม.1-บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สมปอยใหญ ม.2 ต.ขามปอม และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน

233 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม. -                       500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานวังหิน ม.7 ต.สระแกว คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบานหวยแร ม.3 ต.วังมวง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน

234 ซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                       -                       500,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หวยแร ม.7-บานหวยโปง ม.5 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.วังมวง อ.เปอยนอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

235 กอสรางถนนลูกรังบดอัดสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 1,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสระแกว ม.1 ต.สระแกว คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เปอยนอย-ต.ปอพาน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
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แบบ ผ. 01

236 กอสรางถนนลูกรังบดอัดสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  ม. ยาว 1,500 ม. -                       500,000             -                       500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองโก ม.6-บานหินฮาว คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.7 ต.ขามปอม อ.เปอยนอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

237 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,655 ม. 496,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานกุดเพียขอม ม.1,2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.กุดเพียขอม-ต.วังแสง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 1,563.98 ลบ.ม.

238 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,960 ม. 495,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานขามเรียน ม.3 ต.เมืองเพีย คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15  ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.บานไผ-เขตเทศบาล ต.ชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 1,558.20   ลบ.ม. 

239 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,960 ม. 495,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองยายเกลี้ยง ม.5 คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.วังแสง อ.ชนบท-เขต และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงใหญ อ.แวงใหญ 1,558.20 ลบ.ม.

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน
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โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

240 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8,000 ม. 1,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองสะแบง ม.8 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หวยแก-เขต ต.วังแสง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 3,100 ลบ.ม.

241 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 1,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนคํามี ม.9 ต.วังแสง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ชนบท-เขต ต.แวงใหญ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม.

242 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม. 359,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนขา ม.6 ต.วังแสง คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15  ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ชนบท-เขต อ.แวงใหญ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 1,134 ลบ.ม.

243 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,960 ม. 495,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนศิลา ม.8 ต.วังแสง คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15  ม. หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงเขต ต.หวยแก อ.ชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 1,558.20 ลบ.ม.
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
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โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

244 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       2,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังแสง-เขต ต.โนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ชนบท จ.ขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,684 ลบ.ม.

245 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8,000 ม. -                       1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหูลิง ม.2-บานโนนขา คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.8 ต.วังแสง อ.ชนบท-เขต และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน 3,100 ลบ.ม.

246 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองโน ม.7 ต.หวยแก คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงเขต ต.วังแสง อ.ชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม.

247 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนพะยอม ม.6 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โนนพะยอม-เขต ต.วังแสง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม.
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แบบ ผ. 01

248 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาดอกไม ม.9 ต.ชนบท คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบานหวยคอ ต.โนนพะยอม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม.

249 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       -                       2,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานกุดเพียขอม ม.1,2 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.กุดเพียขอม-เขต ต.ชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม.

250 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8,000 ม. -                       -                       1,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเสาเลา ม.4 ต.กุดเพียขอม คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ชนบท-เขต อ.โนนศิลา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 3,100 ลบ.ม.

251 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       -                       1,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสังข ม.7 อ.ชนบท- คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขต ต.เมืองเพีย อ.บานไผ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม.
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แบบ ผ. 01

252 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       -                       1,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังเวิน ม.8 ต.ศรีบุญเรือง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ชนบท-บานละวา ม.5 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.เมืองเพีย อ.บานไผ 1,684 ลบ.ม.

จ.ขอนแกน

253 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       -                       1,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานแทน ม.1 ต.บานแทน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ชนบท-เขต อ.โนนศิลา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม.

254 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       -                       1,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนดูนอย ม.10 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เขต ต.เมืองเพีย อ.บานไผ 1,684 ลบ.ม.

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

255 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       -                       1,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโซง ม.1 ต.หวยแก - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขต ต.วังแสง อ.ชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม.

256 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       -                       1,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาขามเปย ม.8 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ชนบท อ.ชนบท - เขต และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.เมืองเพีย อ.บานไผ 1,684 ลบ.ม.

จ.ขอนแกน

257 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       -                       1,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคุมโนนสะอาด ม.10 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ชนบท อ.ชนบท- เขต และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.เมืองเพีย อ.บานไผ 1,684 ลบ.ม.

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

258 กอสรางถนนลาดยางสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       -                       -                       1,500,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หวยคอ ม.3 ต.โนนพะยอม - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขต ต.ชนบท อ.ชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม.

259 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 450  ม. -                       -                       -                       3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลดคอนกรีตบานคุมนอย คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.3 ต.ชนบท - บานหวยไร และปลอดภัย 2,200  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ม.1 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 

จ.ขอนแกน

260 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 8 ม. ยาว 6,000 ม. -                       -                       -                       4,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลดคอนกรีตสายบาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสะอาด ม.6 ต.ปอแดง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชนบท - เขต อ.โนนศิลา

จ.ขอนแกน

261 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5,000 ม. -                       -                       -                       1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกพระ ม.4 ต.วังแสง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ชนบท - เขต อ.โคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

262 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       -                       -                       1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังเวิน ม.8 ต.ศรีบุญเรือง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ชนบท - ต.เมืองเพีย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานไผ จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม.

263 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       -                       -                       1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองไฮ ม.3 ต.ปอแดง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ชนบท - อ.แวงใหญ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม.

264 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       -                       -                       1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองแต ม.8 ต.ปอแดง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบานแฮด ม.2 ต.บานแทน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม.

265 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                       -                       -                       2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หวยไรใต ม.1 ต.โนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงเขต ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

266 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 695 ม. -                       -                       -                       2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หวยคอ ม.3 ต.โนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงเขต ต.ชนบท อ.ชนบท และปลอดภัย ไมนอยกวา  3,478   ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

267 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 695 ม. -                       -                       -                       2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หวยยาง ม.7 ต.วังแสง คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ชนบท - เขต อ.แวงใหญ และปลอดภัย ไมนอยกวา  3,478   ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

268 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 695 ม. -                       -                       -                       2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนสังข ม.7 ต.กุดเพียขอม คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบานหวยไรใต ม.1 และปลอดภัย ไมนอยกวา  3,478   ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 

จ.ขอนแกน

269 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 695 ม. -                       -                       -                       2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทุมหวย ม.3 ต.หวยแก - คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ปอแดง อ.ชนบท และปลอดภัย ไมนอยกวา  3,478   ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

270 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 695 ม. -                       -                       -                       2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คุมกกโก ม.10 ต.ชนบท - คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขต ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท และปลอดภัย ไมนอยกวา  3,478   ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

271 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 695 ม. -                       -                       -                       1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนขา ม.7 ต.ชนบท - คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขต ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท และปลอดภัย ไมนอยกวา  3,478   ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

272 กอสรางถนน คสล.จากบานวังใหญ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8,169 ม. 5,810,000           5,810,000          5,810,000           5,810,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถึงบานดงสะคราน ม.7 ต.วังสวาบ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

273 กอสรางถนน คสล.บานปากลวย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,400 ม. 3,850,000           3,850,000          3,850,000           3,850,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.5 ต.โนนคอม - บานสวางโนนสูง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.7 ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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274 กอสรางถนน คสล.บานโนนคอม ม.1 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,570 ม. 3,000,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.โนนคอม - บานนาน้ําซํา ม.5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

275 กอสรางถนน คสล.บานหนองนกทา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. 825,000             825,000             825,000              825,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.7 ต.โนนคอม-บานสวางโนนสูง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

276 ซอมถนนแอสฟลทติกเททับคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,223 ม. 1,900,000           1,900,000          1,900,000           1,900,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองบัวทอง ม.8-บานนาน้ําซํา คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

277 ซอมถนนแอสฟลทติกเททับคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,223 ม. 1,900,000           1,900,000          1,900,000           1,900,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองบัวทอง ม.8-บานนาน้ําซํา คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

278 กอสรางถนน คสล.ประสานมิตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 750ม. 1,582,000           1,582,000          1,582,000           1,582,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.5-ม.6 ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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279 กอสรางถนน คสล.สายตาดโตน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,791 ม. 1,582,000           1,582,000          1,582,000           1,582,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ดงสะคราน ต.วังสวาบ อ.ภูผามาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

280 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ รวมระยะทาง 4 ป ยาว 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถนนสายบานหนองหวา ม.10,13 คมนาคมที่สะดวก 2.6 กม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ทรายมูล เชื่อมบานหนองนกเขียน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ม.6 ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

281 ปรับปรุงซอมแซมถนนเลียบลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5 ม. ยาว 9.70 กม. 1,227,050           1,227,050          -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตะกั่ว ลําหวยหนองเอี่ยน และ คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรลงลูกรังบดอัด ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ลําหวยทรายตอนบน ม.4,5 และปลอดภัย แนน หนา 0.15 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.แวงใหญ อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน

282 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายใน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5 ม. ยาว 11 กม. 1,391,500           1,391,500          -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เขต ต.ใหมนาเพียง อ.แวงใหญ คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรลงลูกรังบดอัด ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และปลอดภัย แนน หนา 0.15 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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283 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังหมูที่ 1,2, เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5 ม. ยาว 11.5 กม. 1,454,750           1,454,750          -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

6,7,8 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรลงลูกรังบดอัด ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และปลอดภัย แนน หนา 0.15 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

284 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายใน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5 ม. ยาว 10 กม. 1,265,000           1,265,000          -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เขต ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรลงลูกรังบดอัด ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และปลอดภัย แนน หนา 0.15 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

285 ปรับปรุงเสริมถนนดินพนังกั้นแมน้ําชี เพื่อใหราษฎรมีการ 1.ทาดินดํา-สถานีสูบน้ํา 1,000,000           -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

พรอมผิวจราจรลูกรังทาดินดํา คมนาคมที่สะดวก เสริมถนนดินกวาง 5 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนดินแดง-ปากคลองเรียง และปลอดภัย ยาว 1,500 ม. สูง 1.50 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานรัตนะวดี อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 2.สถานีสูบน้ํา-ปากคลอง

เรียบเสริมถนนดินกวาง

5 ม. ยาว 1,000 ม. สูง

1.50 ม.

286 กอสรางถนนทางน้ําลนผาน คันคู เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 16 ม. 1,644,000           -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองใหญ บานสีหนาท ม.3 และ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ปากหนองฉิม บานโนนทอง ม.1 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.โนนทอง อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน
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287 กอสรางถนนลาดยางบานแวงใหญ- เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 1,098,000           1,098,000          1,098,000           1,098,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกสวาง-บานหวยยาง ม.1 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

288 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,800 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนใหญ ม.2 - บานแดงใหญ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.5 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

289 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,800 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกสวาง ม.7 ต.คอนฉิม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบานหวยยาง ต.วังแสง อ.ชนบท และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

290 กอสรางถนนลาดยางจากทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,800 ม. 2,500,000           -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

2233 - สะพาน 1 ทางเขาศุภนิมิตร คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(ทิศใตลําหวย) และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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291 ลงลูกรังถนนสายบานโนนขี้เหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.11 ต.แวงนอย-บานคูขาด ต.โคกสงา คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

292 ลงลูกรังถนนสายบานแวงนอย ม.1 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.แวงนอย - บานโนนงิ้ว ม.3 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ทางขวาง อ.แวงนอย จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

293 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองดู ม.4 (ดานหลังโรงเรียน) คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงถนนลาดยาง ต.ทานางแนว และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

294 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองผือ ม.8 (แยกไปโคกโปง) คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงถนนลาดยางบานนหนองกุง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.ทานางแนว อ.แวงนอย จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

295 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองสะแบง ม.5 -บานหนอง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หญาขาว ม.5 ต.ทานางแนว และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

296 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองดู (ถนนเลียบลําน้ําชี) - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ทาวัด (สถานีสูบน้ํา) อ.แวงนอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

297 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานทานางแนว ม.9 (ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2065) เชื่อมไปถึง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.แวงนอย อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

298 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนเขวา ม.1 ไปบานโพนงาม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โนนทอง อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

299 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสะอาด ม.1 ต.ทาวัด คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน เชื่อมไปบาน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนสําราญ อ.แกงสนามนาง 

จ.นครราชสีมา

300 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกลาม ม.1 ต.ทาวัด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน -บานหลุบกุง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

301 ลงลูกรังถนนลายบานปาเปง ม.8 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.แวงนอย เชื่อมถึงบานหนองสะแบง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.12 ต.ละหานนา อ.แวงนอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

302 ลงลูกรังถนนลายบานกุดรู ม.4 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.แวงนอย - บานหนองหญาปลอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.8 ต.ทางขวาง อ.แวงนอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

303 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองสะแบง ม.5 - บานหนอง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หญาขาว ม.5 ต.ทานางแนว และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

304 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนถาวร ม.16 ต.ละหานนา - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานปาเปง ม.8 ต.แวงนอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

305 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนถาวร ม.16 ต.ละหานนา - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดอนหัน ม.2 ต.แวงนอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

306 ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกสงา ม.6 ต.ทางขวาง - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เหลิงหิน ต.โนนจาน อ.บัวลาย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.นครราชสีมา 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

307 ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานพระเจา ม.9 - บานหันโสกเชือก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.7 ต.ทางขวาง อ.แวงนอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

308 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานน้ําซับ ม.7 ต.ทานางแนว - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.กานเหลือง อ.แวงนอย จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

309 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานทานางแนว ม.2 ต.ทานางแนว คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.แวงนอย -บานศรีชุมพร ม.9 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.ละหานนา อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

310 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทานางแนวสอง ม.8 ต.ทานางแนว คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.แวงนอย ไปกุดเปงลําน้ําชี เขตติดตอ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

311 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกลาม ม.1 ต.ทาวัด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน -บานหลุบกุง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

312 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

กานเหลือง ม.1 ต.กานเหลือง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน เชื่อม และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.โนนทอง อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน

313 ลงลูกรังถนนสายบานหนองแขม ม.3 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    -                   500,000              -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เชื่อมบานบะแหบ ม.10 ต.กานเหลือง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

314 ลงลูกรังถนนสายบานหนองหอย ม.7 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    -                   500,000              -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.แวงนอย เชื่อมบานโคกกลาง ม.7 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.เพ็กใหญ อ.พล จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แบบ ผ. 01

315 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. -                    -                   500,000              -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายจากบานโนนทองหลาง ม.6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ละหานนา - บานโนนสําราญ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.แกงสนามนาง จ.นครราชสีมา

316 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    -                   500,000              -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนทองหลาง ม.6 ต.ละหานนา - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานรวง ม.4 ต.ทาวัด อ.แวงนอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

317 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    -                   500,000              -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โคกสูง ม.10 ต.ละหานนา อ.แวงนอย คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน เชื่อมเขตติดตอ ต.แวงนอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

318 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    -                   500,000              -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทุงมน ม.3 ต.ละหานนา - บานรวง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.4 ต.ทาวัด อ.แวงนอย จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แบบ ผ. 01

319 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. -                    -                   500,000              -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานทุงมน ม.3 ต.ละหานนา - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานลาด ม.6 ต.ทาวัด อ.แวงนอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

320 ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. -                    -                   500,000              -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานสันติสุข ม.10 (ถนนหมายเลข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

2046) - บานหลุบกรุง ต.โนนจาน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

321 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. -                    -                   500,000              -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานพระเจา ม.9 - บานหันโสกเชือก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.7 ต.ทางขวาง อ.แวงนอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

322 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    -                   500,000              -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โพนงาม ม.4 ต.ทานางแนว อ.แวงนอย คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน เชื่อม ต.โนนทอง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน
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แบบ ผ. 01

323 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. -                    -                   500,000              -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกลาม ม.1 ต.ทาวัด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน - บานหลุบกุง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

324 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. -                    -                   -                    500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนหัน ม.2 ต.แวงนอย - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองมวง ม.2 ต.ทางขวาง อ.แวงนอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

325 ลงลูกรังถนนสายบานแวงนอย ม.1 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    -                   -                    500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.แวงนอย - บานหนองแวงหวยทราย คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.2 ต.ละหานนา อ.แวงนอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

326 ลงลูกรังถนนสายบานแวงนอย ม.1 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    -                   -                    500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.แวงนอย - บานหัวนา ม.4 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ทางขวาง อ.แวงนอย จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
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โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

327 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    -                   -                    500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองสะแบล ม.5 ต.ละหานนา คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบานโนนเขวา ต.ทานางแนว และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

328 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    -                   -                    500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหญาคา ม.7 ต.ละหานนา -บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองตลาดใต ต.ละหานนา และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

329 ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. -                    -                   -                    500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหันโสกเชือก ม.7 ต.ทางขวาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบานโคกสงา ม.6 และบานสันติสุข และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ม.10 ไปหนองโสกโดน ม.7 

330 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. -                    -                   -                    500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนบก ม.5 ต.ทางขวาง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหันโสกเชือก ม.7 ต.ทางขวาง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 295
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ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 01

331 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. -                    -                   -                    500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนงิ้ว ม.3 ต.ทางขวาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ไปดานหลังสหกรณการเกษตร และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

332 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. -                    -                   -                    500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกลาม ม.1 ต.ทาวัด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน - บานหลุบกุง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

333 กอสรางถนนลูกรังสายบานทุม ม.1 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,465,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.บานทุม-บานเปด ม.1,2,3 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

334 กอสรางถนนลูกรังสายบานมวงโป เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,300 ม. 1,698,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.4 ต.สาวะถี อ.เมือง - ต.โคกงาม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 296
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แบบ ผ. 01

335 กอสรางถนนลูกรังสายบานสาวะถี เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 498,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.21 ต.สาวะถี (ถนนสายบานสาวะถี- คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองปง) อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

336 กอสรางถนนลูกรังสายบานหนองตาไก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 498,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.17 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

337 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,025 ม. 1,950,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสายหนองกอย ม.3 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.แดงใหญ-บานงิ้ว ม.19 ต.สาวะถี และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน

338 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. 470,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานลาดนาเพียง ม.14 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองกุงนอย ม.12 ต.บานคอ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน
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แบบ ผ. 01

339 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3 ม. ยาว 300 ม. 485,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเพี้ยฟาน ม.13 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานคอ อเมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

340 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. 470,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนรัง ม.16 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานทุม อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

341 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. 485,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหินขาว ม.15 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบท (สายบานทุม-บาน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สําราญ) อ.เมือง จ.ขอนแกน

342 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. 470,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนรัง ม.11 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบท (สายบานทุม-บาน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สําราญ) อ.เมือง จ.ขอนแกน
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343 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 470,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองเม็ก ม.3 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบท (สายบานทุม-บาน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สําราญ) อ.เมือง จ.ขอนแกน

344 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. 485,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานทุม ม.12 ต.บานทุม - ถนน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ลาดยาง (สายบานทุม-บานหนองกอย) และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน

345 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. 485,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานแดงนอย ม.16,17 ต.บานทุม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงทางหลวงแผนดิน (สายบานทุม - และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.มัญจาคีรี) อ.เมือง จ.ขอนแกน

346 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 205 ม. 602,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานมวง ม.14 ต.บานทุม-บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แดงใหญ ม.1,2 ต.แดงใหญ อ.เมือง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 299
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ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

347 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. 470,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานกุดนางทุย ม.9 ต.บานทุม - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางลาดยาง (สายบานมวง-บาน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

กุดนางทุย) 

348 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 470,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานมวง ม.15 ต.บานทุม - บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองตาไก ม.1 ต.สาวะถี อ.เมือง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

349 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 470,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกลาม ม.2 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน

350 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 470,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานสาวะถี ม.8 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานทุม อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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351 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. 485,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานมวงโป ม.23 ต.สาวะถี คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เมือง - ต.บานฝาง อ.บานฝาง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

352 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. 470,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองตาไก ม.1 ต.สาวะถี คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เมือง - บานโคกใหญ ม.10 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.บานฝาง อ.บานฝาง จ.ขอนแกน

353 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 775 ม. -                       1,970,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีต สาย ขก ถ 10061 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานมวง - บานสาวะถี อ.เมือง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

354 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 775 ม. -                       1,970,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีต สายบานงิ้ว ม.9,19 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบานหนองปง ม.10,18 ต.สาวะถี - และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009

อ.เมือง จ.ขอนแกน
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ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

355 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 672 ม. -                       1,925,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานแดงนอย ม.6 ต.บานทุม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เมือง - อ.บานฝาง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

356 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 672 ม. -                       1,980,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานมวง ม.10 ต.บานทุม - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

357 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. -                       470,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองกุง ม.18 ต.บานทุม - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

358 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. -                       470,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานสาวะถี ม.6 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

359 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. -                       485,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนกู ม.24 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางลาดยาง (บานโนนกู-บานปา และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หวายนั่ง) อ.เมือง จ.ขอนแกน

360 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. -                       470,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนตุน ม.12 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบท (สายบานทุม - บาน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สําราญ) อ.เมือง จ.ขอนแกน

361 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. -                       470,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานสาวะถี ม.7 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน

362 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,025 ม. -                       -                       1,950,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีต สายหนองกอย ม.3 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.แดงใหญ-บานงิ้ว ม.19 ต.สาวะถี และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

363 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,025 ม. -                       -                       1,950,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีต สาย ขก ถ 10068 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสาวะถี - บานงิ้ว อ.เมือง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

364 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 675 ม. -                       -                       1,980,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองหลุบ ม.8 ต.แดงใหญ - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน

365 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 672 ม. -                       -                       1,925,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนรัง ม.16 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานทุม อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

366 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 675 ม. -                       -                       1,980,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานแดงใหญ ม.1,2 ต.แดงใหญ - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนโคลัมโบ อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

367 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 675 ม. -                       -                       1,980,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานมวง ม.14 ต.บานทุม - ทาง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ลาดยาง (สายบานทุม-บานหนองกอย) และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน

368 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 672 ม. -                       -                       1,925,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองกอย ม.3 ต.แดงใหญ - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานคอ อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

369 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 675 ม. -                       -                       1,980,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานปาชาด ม.5 ต.แดงใหญ - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนโคลัมโบ อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

370 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 672 ม. -                       -                       1,925,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนสวรรค ม.6 ต.แดงใหญ - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

371 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,025 ม. -                       -                       1,950,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีต สาย ขก ถ 10068 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสาวะถี - บานงิ้ว อ.เมือง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

372 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 775 ม. -                       -                       -                       1,970,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีต สายบานงิ้ว ม.9,19 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบานหนองปง ม.10,18 ต.สาวะถี -- และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 

อ.เมือง จ.ขอนแกน

373 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 775 ม. -                       -                       -                       1,970,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีต สายขก 3238 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนกู - บานปาหวายนั่ง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน

374 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 775 ม. -                       -                       -                       1,970,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีต สายขก ถ 10061 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานมวง - บานสาวะถี อ.เมือง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

375 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 675 ม. -                       -                       -                       1,980,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองหลุบ ม.7 ต.แดงใหญ - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน

376 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 672 ม. -                       -                       -                       1,925,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานแดงใหญ ม.1,2 ต.แดงใหญ - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

377 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 675 ม. -                       -                       -                       1,980,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองกอย ม.3,9 ต.แดงใหญ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

378 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 672 ม. -                       -                       -                       1,925,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานปาชาด ม.5 ต.แดงใหญ - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน

379 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 675 ม. -                       -                       -                       1,980,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนสวรรค ม.6 ต.แดงใหญ - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานคอ อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

380 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4 กม. 2,960,000           2,960,000          2,960,000           2,960,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองชมภู ม.10 - บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โสกใหญ ม.5 ต.บานโคก -ทางหลวง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินสาย 2284 อ.โคกโพธิ์ไชย

จ.ขอนแกน

381 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว  5 กม. 3,700,000           3,700,000          3,700,000           3,700,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองชมภู ม.10 - บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนคูณ ม.6 ต.บานโคก - บานซับแดง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ม.5 ต.ซับสมบูรณ อ.โคกโพธิ์ไชย

จ.ขอนแกน

382 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว  4 กม. 2,960,000           2,960,000          2,960,000           2,960,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนคูณ ม.6 - บานโสกใหญ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.5 ต.บานโคก - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2284 อ.โคกโพธิ์ไชย

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

383 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว  2.4 กม. 1,776,000           1,776,000          1,776,000           1,776,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาตับเตา ม.4 ต.ซับสมบุรณ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.โคกโพธิ์ไชย - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2284 

384 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว  2.4 กม. 987,000             987,000             987,000              987,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบสายบานนายาว ม.4 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานโคก - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 229

385 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว  1.6 กม. 658,000             658,000             658,000              658,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบสายบานโนนสะอาด ม.6 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.นาแพง - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 229

386 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว  4 กม. 1,645,000           1,645,000          1,645,000           1,645,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบสายบานหนองหญารังกา ม.5 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โพธิ์ไชย - บานหนองหญาปลอง ม.2 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.ซับสมบูรณ อ.โคกโพธิ์ไชย

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

387 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว  2 กม. 822,500             822,500             822,500              822,500            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบสายบานหินตั้ง ม.3 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ซับสมบูรณ -ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 229

388 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4 กม. 1,645,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบสายบานซับบอน ม.7-บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ซับเจริญ ม.10 ต.ซับสมบูรณ - และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229

389 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 ม. ยาว 24 ม. 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ขามลําหวยกุดเวียน บานสามหมอ คมนาคมที่สะดวก สูง 3 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.1 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

390 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 ม. ยาว 24 ม. -                       2,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ขามลําหวยหนองแก บานมูลนาค คมนาคมที่สะดวก สูง 3 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.10 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 310

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

391 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 800 ม. 490,000             490,000             490,000              490,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสวาง ม.8 ต.ซับสมบูรณ- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

392 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,400 ม. 1,716,000           1,716,000          1,716,000           1,716,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหวาย ม.7 ต.นาแพง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.โคกโพธิ์ไชย - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 229

393 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 800 ม. 572,000             572,000             572,000              572,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาจาน ม.1 ต.ซับสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.โคกโพธิ์ไชย - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 229

394 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 800 ม. 572,000             572,000             572,000              572,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานแกงครอ ม.2 ต.นาแพง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.โคกโพธิ์ไชย - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 229
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

395 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 600 ม. 429,000             429,000             429,000              429,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสงแดง ม.4 ต.นาแพง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.โคกโพธิ์ไชย - ถนนสายหนองหวาย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองโน ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแกน

396 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3.5 กม. 430,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนทัน ม.2 - บานกุดลอบ ม.8 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน - และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3037

397 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4.5 กม. -                       553,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหญารังกา ม.5 ต.โพธิ์ไชย- คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานซับเจริญ ม.10 ต.ซับสมบูรณ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน

398 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3.7 กม. -                       -                       455,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสามหมอ ม.1 ต.โพธิ์ไชย - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานซับเจริญ ม.10 ต.ซับสมบูรณ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน-บานนาฮี ต.ศรีสําราญ

อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

399 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3 กม. -                       -                       -                       369,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาตับเตา ม.4 ต.ซับสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน - บาน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองแดง ต.ศรีสําราญ อ.คอนสวรรค

จ.ชัยภูมิ

400 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3 กม. 369,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนงาม ม.1 ต.นาแพง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน - บาน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หัวหวย ม.12 ต.นาขา อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแกน

401 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3 กม. -                       369,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานแกงครอ ม.2 ต.นาแพง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.โคกโพธิ์ไชย - บานหัวฝาย ม.4 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.นาขา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน

402 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3.5 กม. -                       -                       430,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหวาย ม.7 ต.นาแพง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.โคกโพธิ์ไชย - บานหนองโน ม.5 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

403 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนงาม ม.3 ต.ภูหาน - ต.ซํายาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีขมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

404 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังโพน ม.6 ต.นาจาน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

405 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสันติสุข ม.6 ต.หนองแดง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

406 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองโก ม.2 ต.หนองแดง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

407 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ศรีอุบล ม.5 - ต.บานใหม  - ต.ดงลาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

408 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โสกหาด ม.9 ต.วังเพิ่ม - ต.บานใหม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

409 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สวนสวรรค ม.3 ต.บานใหม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ซํายาง อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

410 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานซําจําปา ม.6 ต.ดงลาน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บริบูรณ อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

411 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเทพประทาน ม.10 ต.บริบูรณ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

412 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเทพชมพู ม.9 ต.บริบูรณ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

413 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสวนสวรรค ม.3 ต.บานใหม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ภูหาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

414 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานอางทอง 1 ม.7 ต.ดงลาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

415 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานผาขาม ม.5 ต.บริบูรณ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

416 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองทุม ม.3 ต.หนองแดง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

417 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานลอมไผ ม.2 ต.ศรีสุข - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินสายชุมแพ-อุดร และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

418 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานปากงาม ม.7 ต.นาจาน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ซํายาง อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

419 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานผาสุข ม.11 ต.บริบูรณ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

420 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานผาน้ําเที่ยง ม.4 ต.บริบูรณ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

421 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสะอาด ม.5 ต.ภูหาน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.นาหนองทุม อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

422 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเบ็ญจวัลย ม.9 ต.บานใหม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

422 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาอุดม ม.4 ต.ดงลาน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บริบูรณ อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

423 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานผาสวรรค ม.8 ต.บริบูรณ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

424 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกปากุง ม.1 ต.สีชมพู - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บริบูรณ อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

425 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนหวานไฟ ม.6 ต.วังเพิ่ม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

426 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5 กม. -                    2,000,000          -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสันติสุข ม.6 ต.หนองแดง - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานใหม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

427 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5 กม. -                    2,000,000          -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานทาชาง ม.9 ต.นาจาน - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ซํายาง อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

428 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5 กม. -                    2,000,000          -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโพนงาม ม.3 ต.ภูหาน - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

429 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5 กม. -                    2,000,000          -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังขอนแดง  ม.3 ต.ดงลาน - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บริบูรณ อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

430 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5 กม. -                    2,000,000          -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสวนสวรรค ม.3 ต.บานใหม - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

431 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5 กม. -                    -                   2,000,000           -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานศรีอุบล ม.5 ต.บานใหม - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

432 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5 กม. -                    -                   2,000,000           -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโพธิ์ชัย ม.10 ต.หนองแดง - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานใหม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

433 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5 กม. -                    -                   2,000,000           -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนหวานไฟ ม.3 ต.นาจาน - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินสายชุมแพ-อุดร และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

434 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5 กม. -                    -                   2,000,000           -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองแดง ม.1 ต.หนองแดง - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินสายชุมแพ-อุดร และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

435 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5 กม. -                    -                   -                    2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองทุม ม.3 ต.หนองแดง - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

436 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5 กม. -                    -                   -                    2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเบ็ญจวัลย ม.9 ต.วังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

437 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5 กม. -                    -                   -                    2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนทัน ม.13 ต.นาจาน - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

438 กอสรางถนนลูกรังบานนาอางทอง ม.7 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถึงบานดงเรือง ม.1 ต.คํามวง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

439 กอสรางถนนลูกรังบานนาอางทอง ม.7 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถึงบานโนนทอง ม.5 ต.คํามวง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

440 กอสรางถนนลูกรังบานหัวหนอง ม.10 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถึงสุดเขตโนนสะอาด ต.เขาสวนกวาง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

441 กอสรางถนนลูกรังบานหัวหนอง ม.10 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.เขาสวนกวาง - บานตาดโตน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

442 กอสรางถนนลูกรังบานนาคอ ม.6 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.เขาสวนกวาง - บานทางพาด  ม.11 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.คํามวง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

443 กอสรางถนนลูกรังบานนาคอ ม.6 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.เขาสวนกวาง - บานคํานางปุม ม.3, คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

11 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

444 กอสรางถนนลูกรังบานนางอง ม.2 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.นางิ้ว - บานปาเปอย ม.1 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

445 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 900 ม. 1,890,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนางิ้ว ม.1 - โคกผักชี ต.นางิ้ว คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อม ต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 322

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

446 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 900 ม. 1,890,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนางอง ม.2 - คําคอกควาย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อม ต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

447 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 900 ม. 1,890,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานแสงสวาง ม.4 ต.นางิ้ว คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อม ต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

448 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 700 ม. 1,659,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดงเย็น ม.5 -หวยอีบิด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.นางิ้ว เชื่อม ต.โนนสมบูรณ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน

449 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 900 ม. 1,890,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานขามปอม ม.6 - หัวเหว คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.นางิ้ว เชื่อม ต.โนนสมบูรณ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

450 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 720 ม. 1,900,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานนาโพธิ์ ม.7 -คําแคน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.นางิ้ว เชื่อม ต.ดงเมืองแอม และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน

451 ปรับปรุงซอมแซมถนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 468 ม. 1,969,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสริมเหล็กบานโคกสูง ม.6 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง เชื่อม และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนราศี ม.2 ต.นาคํา

อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน

452 ซอมสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,141 ม. -                   1,950,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกสูง ม.6 ต.ดงเมืองแอม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน เชื่อม และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานโนนราศี ม.2 ต.นาคํา

อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 324

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

453 ซอมสรางถนนลาดยางสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 521 ม. -                   1,500,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ดงบัง ม.4 ต.ดงเมืองแอม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน เชื่อม และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถนนมิตรภาพ ต.คํามวง 

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน 

454 ซอมสรางถนนลาดยางสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,499 ม. -                   -                  5,747,700          -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คําสมบูรณ ม.10 ต.ดงเมืองแอม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน เชื่อม และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหวยยาง ม.5,15 ต.ดงเมืองแอม

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน เชื่อม

ทางหลวงหมายเลข 5078

455 ซอมสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,800 ม. -                   -                  1,750,000          -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานคําสมบูรณ ม.10 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน เชื่อมบานนางิ้ว ต.นางิ้ว

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน เชื่อม

ทางหลวงหมายเลข 4049



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 325

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

456 ซอมสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,108 ม. -                   -                  1,750,000          -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดงบัง ม.4 ต.ดงเมืองแอม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน เชื่อม และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน เชื่อมบานนางิ้ว ต.นางิ้ว

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน เชื่อม

ทางหลวงหมายเลข 4003

457 ซอมแซมถนนลูกรังบานโนนสวรรค เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 7.9 กม. 500,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.5 ต.น้ําออม - ถนนลาดยางบาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

วังโพน - บานตอกเกี้ย อ.กระนวน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

458 ซอมแซมถนนลูกรังบานหนองซา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 7.9 กม. 500,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.6 ต.น้ําออม - ถนนสายกระนวน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หวยเม็ก และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

459 ซอมแซมถนนลูกรังบานหนองซา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 7.9 กม. 500,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.6 ต.น้ําออม - ถนนลาดยางบาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ผักหนาม - วังโพน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

460 ซอมแซมถนนลูกรังบานโสกเสี้ยว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 7.9 กม. 500,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.หวยโจด - บานเวียงแกว คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองกุงใหญ อ.กระนวน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

461 ซอมแซมถนนลูกรังบานนาฝาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 7.9 กม. 500,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.หวยโจด - ถนนสายกระนวน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

น้ําพอง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

462 ซอมแซมถนนลูกรังบานหนองโน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 7.9 กม. 500,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.หนองโน - เทศบาลเมืองกระนวน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

463 ซอมแซมถนนลูกรังบานผักหนาม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 7.9 กม. 500,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.หนองกุงใหญ - บานโสกเสี้ยว คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หวยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

464 ซอมแซมถนนลาดยางสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2.9 กม. 2,000,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองโน - บานทุงใหญ ต.บานฝาง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.กระนวน จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

465 ซอมแซมถนนลาดยางสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2.9 กม. 2,000,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

นาเลาะ ต.หนองโน - ถนนกระนวน - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทาคันโท และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

466 ซอมแซมถนนลาดยางสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2.9 กม. 2,000,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หวยโจด - ถนนสายกระนวน - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

น้ําพอง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

467 ซอมแซมถนนลูกรังบานฝาง ม.1 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 7.9 กม. 500,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.บานฝาง - ถนนสายกระนวน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทาคันโท และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

468 ปรับปรุงซอมแซมถนนดินสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรหินคลุกกวาง 5 500,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองพู (โนนตูม) ม.5 ต.ขนวน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ม. ยาว 900 ม. หนา ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนลาดยางสายบานวังหินชา ม.10 - และปลอดภัย 0.10 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ภูเวียง  พรอมลงหินคลุก 0.50 ม. กวาง 6 ม. ยาว

900 ม.

469 กอสรางถนนลาดยางสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 0.85 กม. -                   2,000,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองพู (โนนตูม) ม.5 ต.ขนวน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมตอถนนลาดยางไป อ.ภูเวียง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

470 กอสรางถนนลาดยางสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3.4 กม. 2,000,000          2,000,000          2,000,000          2,000,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ศาลาดิน ม.7 ต.ขนวน เชื่อมตอ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนลาดยางสาย 2133 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

471 กอสรางถนนลาดยางสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2.5 กม. 2,000,000          2,000,000          2,000,000          -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองหอย ม.7 ต.บานดคก เชื่อมตอ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนลาดยางสายบานขนวน ม.1 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.ขนวน - อ.ภูเวียง

472 ปรับปรุงซอมแซมถนนดินสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรหินคลุกกวาง 5 500,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ใหมสามัคคี ม.9 ต.ขนวน - ถนน คมนาคมที่สะดวก ม. ยาว 900 ม. หนา ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ลาดยางสาย 2133 และปลอดภัย 0.10 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

0.50 ม. กวาง 6 ม. ยาว

900 ม.

473 ปรับปรุงซอมแซมถนนดินสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรหินคลุกกวาง 5 -                   500,000            -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองหอย (ฝายหนองหิน) ม.7 คมนาคมที่สะดวก ม. ยาว 900 ม. หนา ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานโคก-ถนนลาดยางสาย 2133 และปลอดภัย 0.10 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

0.50 ม. กวาง 6 ม. ยาว

900 ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

474 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 705 ม. 1,000,000          1,000,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานใหมสามัคคี ม.9 ต.ขนวน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมถนนลาดยางสาย อ.หนองนาคํา และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึง ภูเวียง

475 กอสรางถนนดินรอบบึงหวยน้ําไหล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 ม. ยาว 530 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

(ตอนที3่) บานสะอาด ม.4-5 คมนาคมที่สะดวก ดินถมสูง 1.50 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

476 ซอมแซมถนนรอบบึงหนองนาคํา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 11.4 กม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.บานโคก อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

477 กอสรางถนนลาดยางจากแยกถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

มิตรภาพ บานหนองน้ําเกี้ยง ม.3 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.สําราญ - บานโนนลาน ต.บานคอ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน

478 กอสรางถนนลาดยาง (สายโคกเปย- เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 990 ม. -                   2,000,000          2,000,000          -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทางเลี่ยงเมือง) บานโคกเปย ม.5 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานคอ อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แบบ ผ. 01

479 กอสรางถนนลาดยาง (สายบานคอ- เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,900 ม. -                   3,000,000          3,000,000          3,000,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เนินทอง) บานคอ ม.3 ต.บานคอ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

480 กอสรางถนนลาดยางจากบานน้ําเซิน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,050 ม. 6,700,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.9 ต.หนองกุงเซิน - บานโปงแดง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.10 ต.กุดขอนแกน อ.ภูเวียง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

481 กอสรางถนนลาดยางจากแยกบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 13,200,000        -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทุงชมพู ม.1 - บานหนองพลวง ม.6 - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เสนโสกเสือ ต.ทุงชมพู อ.ภูเวียง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

482 กอสรางถนนลาดยางจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,800 ม. -                   -                  4,000,000          -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองพลวง ม.6 - บานโคกสงเปอย คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.4 ต.ทุงชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

483 กอสรางถนนลาดยางจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,000 ม. -                   -                  -                   8,800,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนสมบูรณ ม.2 ต.นาหวา - บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนพัฒนา ม.3 ต.หนองกุงเซิน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

484 กอสรางถนนลาดยางจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,900 ม. 6,400,000          -                  -                   8,800,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โสกหาง ม.9 - บานโนนอุดม ม.6 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.นาหวา อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

485 ซอมแซมถนนลาดยางจากสามแยก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,900 ม. -                   -                  10,800,000         -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โคกสูง บานดินดํา ม.7 - แยกไปบาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

กุดดุก ม.3 ต.ดินดํา อ.ภูเวียง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

486 กอสรางถนนลาดยางจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,450 ม. -                   -                  -                   9,800,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ดินดํา - บานเรือ (สางกกเดื่อ) ม.9 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

487 กอสรางถนนลาดยางจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,970 ม. 4,400,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนสวรรค ม.6 ต.ดินดํา - บานเรือ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.9 ต.บานเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 332

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

488 กอสรางถนนลาดยางจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,300 ม. -                   7,300,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองทุม ม.2 ต.ดินดํา อ.ภูเวียง - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานศาลาดิน ม.7 ต.ขนวน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน

489 กอสรางถนนลาดยางจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,900 ม. -                   4,200,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองทุม ม.2 ต.ดินดํา อ.ภูเวียง - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกสงา ม.4 ต.บานเรือ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

490 กอสรางถนนลาดยางเชื่อมระหวาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 8,800,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกไมงาม ม.7 - บานหนองกุง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ธนสาร ม.16 ต.หนองกุงธนสาร และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

491 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                   -                  10,000,000         -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เชื่อมระหวางบานหนองกุงธนสาร คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ท.12 - บานหัน ม.14 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

492 กอสรางถนนลาดยางเชื่อมระหวาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -                   -                  -                   4,400,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังขอนแดง ม.8 ต.หนองกุงธนสาร คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบานอางศิลา ม.6 ต.สงเปอย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

493 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 7,000,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานหัวฝาย ม.12 ต.นาชุมแสง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภูเวียง - บานหินลาด ต.โนนทอง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

494 กอสรางถนนลาดยางจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,000 ม. -                   -                  -                   6,600,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

นาชุมแสง ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองเสาเลา อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

495 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 7,000,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานบุงแสง ม.7 ต.นาชุมแสง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภูเวียง - บานหินลาด และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

496 กอสรางถนนลาดยางจากบานสงเปอย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. -                   9,836,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.11 - บานหวยทราย ม.5 ต.สงเปอย คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

497 กอสรางถนนลาดยางจากบานอางศิลา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,000 ม. -                   6,426,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.6 ต.สงเปอย - บานโคกไมงาม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.7 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

498 กอสรางถนนลาดยางสายรอบที่ทําการ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                   -                  -                   3,928,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.สงเปอย อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

499 กอสรางสะพานเชื่อมระหวางบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 8 ม. ยาว 25 ม. 2,000,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หวาทอง ม.8 ต.หวาทอง - บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โคกสหกรณ ม.3 ต.หนองกุงธนสาร และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

500 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางสาย เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 7 กม. 2,000,000          2,000,000          2,000,000          2,000,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ละวา ต.เมืองเพีย อ.บานไผ - บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โคกสําราญ ต.โคกสําราย อ.บานแฮด และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

501 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางสาย เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 6 กม. -                   2,000,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนขา ต.หัวหนอง อ.บานไผ - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดูนอย ต.โนนแดง อ.โนนศิลา และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

502 กอสรางถนนลาดยางสายบานเมืองเพีย เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 3 กม. -                   -                  2,000,000          -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.เมืองเพีย - บานเปา ต.บานไผ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.บานไผ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

503 กอสรางถนนลาดยางสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 3 กม. -                   -                  -                   2,000,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองรานหญา ต.หัวหนอง - บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองนางขวัญ ต.เมืองเพีย อ.บานไผ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

504 กอสรางถนนลาดยางสายหนองผือ เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 7 กม. 2,000,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.บานไผ-บานหนองหัวชาง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โคกสําราญ อ.บานแฮด จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

505 กอสรางถนนลาดยางสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 7 กม. 2,000,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองฮี ต.หินตั้ง - บานภูเหล็ก คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.บานไผ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

506 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 5 กม. 500,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานชีกกคอ ต.เมืองเพีย อ.บานไผ - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานชีวังเวิน ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

507 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 5 กม. -                   -                  -                   500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ละวา ต.เมืองเพีย - บานเปา ต.บานไผ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.บานไผ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

508 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 3 กม. 500,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองรานหญา ต.หัวหนอง - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานปอบิด เขตเทศบาลเมืองบานไผ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

509 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 3 กม. -                   -                  500,000             -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกสูง ต.บานไผ อ.บานไผ - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองหัวชาง ต.โคกสําราญ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน

510 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 5 กม. -                   500,000            -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสวรรค ม.2 ต.ภูเหล็ก คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.บานไผ - บานทิพโสด อ.กุดรัง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.มหาสารคาม

511 กอสรางถนนลูกรังสายบานภูเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 5 กม. 500,000            500,000            -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.1 ต.ภูเหล็ก - บานหนองแวงไร คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ในเมือง อ.บานไผ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

512 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 1 กม. -                   -                  -                   1,000,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานละวา ต.เมืองเพีย - บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ดอนดู ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

513 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 3 กม. -                   -                  1,000,000          -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองรานหญา ต.หัวหนอง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบานปอบิด เขตเทศบาลเมือง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานไผ 

514 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 1.5 กม. -                   1,000,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานศิลา ต.ในเมือง - บานหนอง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หญาปลอง ต.ภูเหล็ก อ.บานไผ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

515 กอสรางถนนลาดยางบานหนองผือ เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 5 กม. 500,000            500,000            -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.บานไผ อ.บานไผ เชื่อมบาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองหัวชาง ต.โคกสําราญ อ.บานแฮด และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

516 กอสรางถนนลาดยางบานหนองผือ เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 3 กม. 500,000            500,000            -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.บานไผ อ.บานไผ เชื่อมบาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแวงไร ต.ในเมือง อ.บานไผ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

517 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 713 ม. 1,880,000          1,880,000          1,880,000          1,880,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสนบานถนนงาม ม.2 - บานหนองไฮ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.3 ต.บานหัน อ.โนนศิลา และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

518 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 640 ม. 1,663,000          1,663,000          1,663,000          1,663,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหัวนากลาง ไปบานขอนสัก ม.4 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ค.โนนศิลา (ชวงบานหลุบคา ม.7- และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานขอนสัก ม.4)

519 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 450 ม. 885,000            885,000            885,000             885,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหัวฝาย ม.6 ต.เปอยใหญ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

520 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 6,200,000          6,200,000          6,200,000          6,200,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เชื่อมตอระหวางบานหวยแคน  ม.4 - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองขี้เห็น ม.6 ต.บานหัน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

521 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3 ม. ยาว 1,200 ม. 200,000            200,000            200,000             200,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานชาด ม.5 - หนองนาฮี คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.เปอยใหญ อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

522 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3 ม. ยาว 800 ม. 1,335,000          1,335,000          1,335,000          1,335,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหัน ม.1 ต.บานหัน - ปาไผหวาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

523 กอสรางถนนลาดยางสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ ยาว 4,000 ม. 1,000,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เหลานาดี ม.1 เชื่อม ต.บานเหลา คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.บานฝาง (สายเหลานาดี -กระเดื่อง) และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

524 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ยาว 800 ม. 1,000,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเหลานาดี ม.1 เชื่อม บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เหลานางาม ม.10 ต.บานหวา และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน

525 กอสรางถนนลาดยางสายบานหวา ม.2 เพื่อใหราษฎรมีการ ยาว 1,400 ม. 1,000,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เชื่อม ต.ดอนชาง อ.เมือง จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(สายทาบักดอน) และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

526 ซอมสรางถนนลาดยางสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ ยาว 5,000 ม. 2,000,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทองหลาง ม.5,6 เชื่อม ต.หนองแวง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.พระยืน จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

527 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ยาว 750 ม. 1,000,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเตา ม.9 ต.บานหวา เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ดอนชาง อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

528 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,500,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานดอนนอย ม.6 - บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เหลานกชุม ม.4 เชื่อม ต.พระลับ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน

529 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 845 ม. 2,200,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายเชื่อมบานดอนแดง ม.2 - บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทาแร ม.10 ต.ดอนหัน อ.เมือง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

530 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 800,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานสวางมรรคา ม.8 - บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หวยเตย ม.9,16 ต.ทาพระ อ.เมือง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

531 ซอมแซมถนนลูกรังเสนหนองฮีนอย - เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 2 กม. 2,400,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองกินกอง ต.ดอนชาง อ.เมือง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

532 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. -                   1,550,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เชื่อม ต.ดอนหัน - เขวาไร สาย คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองคูณ บานหนองญาแพรก ม. 5 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแกน

533 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 1.5 กม. -                   4,500,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากแยกคลองน้ําบานปาเหลี่ยม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.2 ต.ดอนชาง - บานปาสังข ม.3 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.ดอนชาง อ.เมือง จ.ขอนแกน

534 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาศรี ม.12 ต.สะอาด อ.น้ําพอง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ต.บานดง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

535 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคําบง ม.11 - ต.ดงเมืองแอม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

536 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคําบง ม.8,9 ต.สะอาด เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

537 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคําบง ม.11 ต.สะอาด เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

538 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาศรี ม.12 ต.สะอาด เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.นาคํา อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

539 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองออ ม.5 ต.สะอาด - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

540 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอทาโพธิ์ ม.7 ต.สะอาด อ.น้ําพอง - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

541 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,250 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนายม ม.2 ต.หนองกุง อ.น้ําพอง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

542 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,250 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคําแกนคูณนอย ม.8 ต.มวงหวาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.น้ําพอง - ถนนสาย 2109 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

543 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,250 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานมวงหวาน ม.1 ต.มวงหวาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.น้ําพอง -ถนนสายน้ําพอง- และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อุบลรัตน (2109)

544 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานวังชัย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.6 เชื่อม ต.หนองกุง อ.น้ําพอง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

545 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานโคกกลาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.12 ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

546 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยเสือเตน ม.16 ต.น้ําพอง - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนสายน้ําพอง -อุบลรัตน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

547 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยเสือเตน ม.3 ต.น้ําพอง - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนมิตรภาพ (2) และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

548 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังชัย ม.6 ต.วังชัย - บานนายม คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

(หลังคลองชลประทาน) และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

549 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,200 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคําบง ม.9 ต.สะอาด - ถ.มิตรภาพ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 346

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน
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งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

550 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,200 ม. 500,000            500,000            500,000             500,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเสียว ม.13 - บานนาเรียง - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุง ต.วังชัย อ.น้ําพอง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

551 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 1,000,000          1,000,000          1,000,000          1,000,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกกลาง ม.12 - ต.วังชัย คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อม ต.น้ําพอง (หลังคลองชลประทาน) และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

552 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานโคกสูง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 1,000,000          1,000,000          1,000,000          1,000,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.9 ต.น้ําพอง -บานนาเรียง ม.5,9 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

553 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000          -                  -                   1,000,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แอสฟลติกคอนกรีตสายบานโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.8,12,14,15 ต.วังชัย อ.น้ําพอง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

554 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000          2,000,000          2,000,000          2,000,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบผิวเรียบสายโคกสูง - คํามืด คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.น้ําพอง เชื่อม ต.คํามวง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน

555 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                   2,000,000          -                   2,000,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบผิวเรียบสายบานวังชัย - ทาเมา คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

556 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 1,000,000          -                  1,000,000          -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แบบผิวเรียบสายบานโคกกลาง ม.8,12 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

14,15 เชื่อม บานหัวบึง ต.พังทุย และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

557 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ ระยะทาง 850 ม. 1,000,000          -                  1,000,000          -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบบานหนองออม ม.5 ต.สะอาด คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

558 กอสรางถนนหินคลุกสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 1,000,000          -                  1,000,000          -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หวยอีเปาะ ม.3 ต.นาหนองทุม - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกงาม ม.3 ต.หนองเขียด และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

559 ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.ทาศาลา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาวรวม 9,472,900          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก 38,549 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

560 ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.นาขา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาวรวม 15,922,000        -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก 42,045 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

561 ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.ขามปอม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาวรวม 980,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก 3,800 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

562 ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.ขามปอม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาวรวม 980,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก 3,800 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน
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ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

563 ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.วังมวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาวรวม 495,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก 2,770 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

564 ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.เปอยนอย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาวรวม 495,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก 2,600 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

565 ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.หนองแปน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาวรวม 8,478,800          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก 37,150 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

566 ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.สวนหมอน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาวรวม 4,489,200          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก 19,800 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

568 ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.กุดเคา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาวรวม 997,600            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก 4,400 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
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แบบ ผ. 01

569 ปรับปรุงถนนลูกรัง ต.คําแคน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200 ม. 498,800            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

570 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 450 ม. 1,125,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานแกนคํา ม.10 - บานโคกกอง ม.2 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 ต.หินตั้ง อ.บานไผ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

571 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 690 ม. 1,950,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหวยซัน ม.5 ต.แคนเหนือ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.บานไผ-บานวังยาว ม.5 ต.บานหัน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

 อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน

572 กอสรางถนนลาดยางบานผักหวาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม. 1,990,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.2 ต.บานลาน เชื่อมถนนสายบานไผ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบรบือ ขางมหาวิทยาลัยรามคําแหง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
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โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

573 กอสรางถนนลาดยางบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 820 ม. 1,990,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองเจาเมือง ม.6 ต.แคนเหนือ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.บานไผ-บานปาปอ ม.1 ต.ปาปอ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานไผ จ.ขอนแกน

574 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. -                   1,300,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสรางเอี่ยน ม.8 ต.ปาปอ-บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเจาเมือง ม.6 ต.แคนเหนือ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานไผ จ.ขอนแกน

575 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 690 ม. -                   1,950,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองตอกเกี้ย ม.6 ต.หนองน้ําใส คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงเขต ต.แคนเหนือ อ.บานไผ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

576 กอสรางถนนลาดยางบานสวาง ม.8 - เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 820 ม. -                   1,990,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานปางิ้ว ม.4 ต.หินตั้ง อ.บานไผ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน
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โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

577 กอสรางถนนลาดยางบานดอนนาแพง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 820 ม. -                   1,990,000          -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.3 ต.บานลาน - บานโนนทอง ม.8 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หินตั้ง อ.บานไผ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

578 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 520 ม. -                   -                  1,300,000          -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสะอาด ม.10 - บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสวรรค ม.11 ต.หนองน้ําใส และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมตอ ต.แคนเหนือ อ.บานไผ

จ.ขอนแกน

579 กอสรางถนนลาดยางบานดอนหมาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 820 ม. -                   -                  1,990,000          -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

พริก ม.2 ต.แคนเหนือ - บานลาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.4,5,6 ต.บานลาน อ.บานไผ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

580 กอสรางถนนลาดยางบานหนองตับเตา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 820 ม. -                   -                  1,999,000          -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.7-บานสรางเอี่ยน ม.8 ต.ปาปอ คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.บานไผ เชื่อมตอบานวังยาว ม.5 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.บานหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

581 กอสรางถนนลาดยางบานเสือเฒา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 820 ม. -                   -                  1,990,000          -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.77 ต.ปาปอ อ.บานไผ-บานวังยาว คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.5 ต.บานหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

582 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4ม. ยาว 650 ม. -                   -                  -                   1,300,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสวาง ม.8 (เสนหลังโรงเรียน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสวาง) - บานหินลาด ม.7 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.หินตั้ง เชื่อมพื้นที่ จ.มหาสารคาม

583 กอสรางถนนลาดยางบานกุดเชือก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 820 ม. -                   -                  -                   1,990,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.10 ต.บานลาน-บานหินลาด ม.7 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หินตั้ง อ.บานไผ จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

584 กอสรางถนนลาดยางบานโคกกลาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 820 ม. -                   -                  -                   1,990,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.9 ต.แคนเหนือ อ.บานไผ - ทาง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แยกบานหนองตับเตา ม.7 ต.ปาปอ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานไผ (เสนไป อ.หนองสองหอง)
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

585 กอสรางถนนลาดยางบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 820 ม. -                   -                  -                   1,990,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ดอนหมากพริก ม.2 ต.แคนเหนือ - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนสวรรค ม.11 ต.หนองน้ําใส และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานไผ จ.ขอนแกน

586 ซอมแซมถนนลาดยางรอบแกง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000          2,000,000          2,000,000          2,000,000         รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

กุดโดก ต.บานโตน อ.พระยืน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

587 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,800 ม. 2,000,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คอนกรีตจากบานนาคํานอย ม.3 - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองทุม ม.2 ต.วังหินลาด และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

588 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 6,700 ม. 841,900            841,900            841,900             841,900           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองเขียด ม.9 ต.หนองเขียด - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ดําเนินการ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาบึง และปลอดภัย 4 ป ๆ ละประมาณ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หวยแย  315 ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

589 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 400 ม. 866,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ผิวเรียบแบบเคพซีล ชวงบาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ดอนหญานาง ม.7 ต.ดอนชาง และปลอดภัย นอยกวา 2,000 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง - อ.พระยืน จ.ขอนแกน ไมมีไหลทาง

590 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 900 ม. 375,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองนิยม ม.14 ต.ทาพระ - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย มีปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

กวา 719 ลบ.ม.

591 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 350 ม. 527,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองแวง ม.12,17 ต.ทาพระ - คมนาคมที่สะดวก ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. ยาว ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อ.เมือง และปลอดภัย 830 ม. รวมความยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 1,180 ม. ลูกรังหนา 0.15

ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไมนอยกวา 991 ลบ.ม.
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592 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 ม. ยาว 251,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานทาพระ ม.15 ต.ทาพระ - คมนาคมที่สะดวก 350 ม. ไหลทางขางละ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 และปลอดภัย 1 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน หรือมีปริมาตรลูกรังไม

นอยกวา 486 ลบ.ม.

593 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 9,300 ม. 588,000            588,000            588,000             588,000           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสมบูรณ ม.2 ต.โนนสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง เชื่อมบานแสงสวาง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน

594 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 6,600 ม. 417,450            417,450            417,450             417,450           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคําปากอ ม.3 ต.โนนสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแกน เชื่อม และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานหนองกุงศรี ต.หนองกุงศรี 

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

595 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 6,300 ม. 398,475            398,475            398,475             398,475           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานปาเปอย ม.1 ต.โนนสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง เชื่อม ต.นางิ้ว และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน
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596 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 10 กม. 632,500            632,500            632,500             632,500           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนหัวชาง ม.8 ต.โนนสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง เชื่อม ต.หนองกุงศรี และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

597 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 5 กม. 316,250            316,250            316,250             316,250           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนหัวชาง ม.8 ต.โนนสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง เชื่อม ต.หนองกุงศรี และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

598 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 6,906 ม. 436,804            436,804            436,804             436,804           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกกลาง ม.6 ต.โนนสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง เชื่อม ต.นางิ้ว และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน

599 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 8,019 ม. 507,201            507,201            507,201             507,201           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหัวฝาย ม.5 ต.โนนสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง เชื่อม ต.นางิ้ว และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน
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600 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 6,906 ม. 436,804            436,804            436,804             436,804           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนหัวชาง ม.8 ต.โนนสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง เชื่อม ต.กุดหมากไฟ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

601 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 5,760 ม. 364,320            364,320            364,320             364,320           รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานคําปากอ ม.3 ต.โนนสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง เชื่อม อ.หนองกุงศรี และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.อุดรธานี

602 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานสระพังขา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,200 ม. 189,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.5-บานไผ ม.11 ถนนรูปตัว V คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 945 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ลบ.ม.

603 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานนอย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,800 ม. 247,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ราษฎรเกษม บานหนองนกเขียน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.21 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,431 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน ลบ.ม.
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604 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานภูมูลเบา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,017 ม. 490,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.4-บานหนองเขื่อนชาง ม.17 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,851 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ลบ.ม.

605 ซอมแซมถนนลูกรังสูแหลงเกษตรสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 ม. ยาว 1,000 ม. 187,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนปูตา-บานหวยทราย ม.13 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,095 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ลบ.ม.

606 ซอมแซมถนนลูกรังบานนาหวา ม.5 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,950 ม. 317,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.บานเม็ง-บานทาศาลา ต.หนองเรือ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,842 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ลบ.ม.

607 ซอมแซมถนนลูกรังบานเหมือดแอ ม.7 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 482,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.บานเม็ง-บานทาศาลา (เสนขางวัด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานเหมือดแอ) ต.หนองเรือ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,782 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ลบ.ม.
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608 ซอมแซมถนนลูกรังบานหนองเม็ก ม.5 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,600 ม. 358,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.บานกง-แหลงเกษตร ต.หนองเรือ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานสะอาด ม.7 ต.หนองเรือ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ลบ.ม.

609 ซอมแซมถนนลูกรังสายบานสะอาด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,800 ม. 247,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.7 ต.หนองเรือ-บานหนองกุง ม.4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,431 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ลบ.ม.

610 ซอมแซมถนนลูกรังบานปาเสี้ยว ม.6 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 275,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.บานเม็ง-บานเม็ง ม.3 ต.บานเม็ง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน (จากลาดยาง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,590 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ถึงคอนกรีต) ลบ.ม.

611 กอสรางถนนดินเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,400 ม. 492,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสวางดอนดู ม.9 ต.บานเม็ง- คมนาคมที่สะดวก ลาดชันดานขาง 1:2 หรือ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองโน ม.8 ต.บานเม็ง-แหลง และปลอดภัย มีปริมาตรดินถมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เกษตร อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน กวา 9,594 ลบ.ม.
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612 ซอมแซมถนนลูกรังบานหนองเม็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,300 ม. 316,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.5-แหลงเกษตรโคกหินลาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,828 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ลบ.ม.

613 ซอมแซมถนนลูกรังบานหนองกุง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,400 ม. 270,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.4 ต.หนองเรือ-บานหนองเม็ก ม.5 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานกง - เรียบทางลาดยาง อบจ. และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,548 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สายบานหนองกุง อ.หนองเรือ ลบ.ม.

จ.ขอนแกน

614 ซอมแซมถนนลูกรังบานหนองเม็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 162,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.5 - แหลงเกษตรโคกปากุง - อาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เก็บน้ําหนองทุม อ.หนองเรือ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 945 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน ลบ.ม.
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615 ซอมแซมถนนลูกรังบานหนองนางวงษ เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 494,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.9 ต.ยางคํา-บานหินกอง คมนาคมที่สะดวก 2,200 ม. หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ปามะนาว อ.บานฝาง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,749 ลบ.ม.

ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. ยาว

1,700 ม. หนา 0.15 ม.

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,096 ลบ.ม. ยาวรวม

3,900 ม. ปริมาตรลูกรัง

รวม 2,845 ลบ.ม.

616 ซอมแซมถนนลูกรังบานโนนฆอง - เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,900 ม. 261,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองกระนวน ต.บานผือ อ.หนองเรือ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,510 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ลบ.ม.

617 ซอมแซมถนนลาดยางบานหนองสระ - เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 4,960,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเปลือย ต.บานกง อ.หนองเรือ คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง มีพื้นที่ผิว ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และปลอดภัย จราจรไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

15,000 ตร.ม.



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 363

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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618 ซอมแซมถนนลาดยางบานหนองเรือ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 4,960,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.1 ต.หนองเรือ - บานนาหวา คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง มีพื้นที่ผิว ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน และปลอดภัย จราจรไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

15,000 ตร.ม.

619 ซอมแซมถนนคอนกรีตบานหนองเรือ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 3,420,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.1 ต.หนองเรือ - บานนาหวา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. พื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บานเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

900 ตร.ม.

620 ซอมแซมถนนคอนกรีตบานหนองสระ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 3,420,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถึงบานเปลือย ต.บานกง อ.หนองเรือ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. พื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

900 ตร.ม.

621 ซอมแซมถนนลูกรังบานโนนสะอาด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 162,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ม.13 - แหลงเกษตร ต.โนนทัน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถนน คสล.สายบานเปอย - บานกุดฉิม และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 945 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ลบ.ม.
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แบบ ผ. 01

622 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,100 ม. 6,578,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานไชยสอ ม.2 ต.ไชยสอ-วัด คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทาชางเผือก ต.หนองไผ อ.ชุมแพ และปลอดภัย กวา 12,600 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

623 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 9,632,000          -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานทาชาง ม.4 ต.วังเพิ่ม - บาน คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. หรือ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองทุม ม.2 ต.ซํายาง อ.สีชมพู และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 28,000 ตร.ม.

624 กอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ สันฝาย 15 ม. สูง 2.50 ม. 850,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสือเฒา บานโคกสูง ม.1 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองสองหอง อ.หนองสองหอง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

625 กอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ สันฝาย 10 ม. สูง 2  ม. 600,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทุงบอ บานหนองแวงตอตั้ง ม.4 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.คึมชาด  อ.หนองสองหอง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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626 กอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ สันฝาย 15 ม. สูง 2.50 ม. 850,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสือเฒา บานสําราญนอย ม.2 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โนนธาตุ  อ.หนองสองหอง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

627 กอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ สันฝาย 10 ม. สูง 2  ม. 600,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

อุปโป บานหนองไผนอย ม.4 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ดอนดู  อ.หนองสองหอง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

628 กอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ สันฝาย 10 ม. สูง 2  ม. 600,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โปง บานหนองยาง ม.8 ต.วังหิน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

629 กอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ สันฝาย 15 ม. สูง 2.50 ม. 850,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เสือเฒา บานเหลานกชุม  ม.4 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.เหลานกชุม  อ.หนองสองหอง และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

630 กอสรางทอเหลี่ยมลําหวยวังขาวสาร เพื่อใหราษฎรมีการ ทอขนาด 1.80x1.80 ม. 350,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตอนลาง ตัวที่ 1 บานปอแดง ม.6 คมนาคมที่สะดวก ปากกะโถน 2 ชอง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.คึมชาด อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

631 กอสรางทอเหลี่ยมลําหวยวังขาวสาร เพื่อใหราษฎรมีการ ทอขนาด 1.80x1.80 ม. 350,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตอนบน บานปอแดง ม.6 ต.คึมชาด คมนาคมที่สะดวก ปากกะโถน 2 ชอง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

632 กอสรางทอเหลี่ยมลําหวยโกรก ตัวที่ 1 เพื่อใหราษฎรมีการ ทอขนาด 1.80x1.80 ม. 350,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.ดงเค็ง อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก ปากกะโถน 2 ชอง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

633 กอสรางทอเหลี่ยมลําหวยโกรก ตัวที่ 2 เพื่อใหราษฎรมีการ ทอขนาด 1.80x1.80 ม. 350,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ต.ดงเค็ง อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน คมนาคมที่สะดวก ปากกะโถน 2 ชอง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

634 กอสรางทอเหลี่ยมลําหวยเสือเตน เพื่อใหราษฎรมีการ ทอขนาด 1.80x1.80 ม. 350,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองสรวง ม.8 ต.ดงเค็ง คมนาคมที่สะดวก ปากกะโถน 2 ชอง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

635 กอสรางทอเหลี่ยมลําหวยเสือเตน เพื่อใหราษฎรมีการ ทอขนาด 1.80x1.80 ม. 350,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนชาดม  ม.5 ต.หนองสองหอง คมนาคมที่สะดวก ปากกะโถน 2 ชอง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

636 กอสรางทอเหลี่ยมลําหวยประดู เพื่อใหราษฎรมีการ ทอขนาด 1.80x1.80 ม. 450,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนแดง  ม.3  ต.สําโรง คมนาคมที่สะดวก ปากกะโถน 3 ชอง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

637 กอสรางทอเหลี่ยมลําหวยประดู เพื่อใหราษฎรมีการ ทอขนาด 1.80x1.80 ม. 450,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตอนลาง บานดอนแดง  ม.3  ต.สําโรง คมนาคมที่สะดวก ปากกะโถน 3 ชอง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

638 กอสรางทอเหลี่ยมลําหวยผักหนาม เพื่อใหราษฎรมีการ ทอขนาด 1.80x1.80 ม. 450,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองกุงใหม ม.10 ต.คึมชาด คมนาคมที่สะดวก ปากกะโถน 3 ชอง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

639 กอสรางทอเหลี่ยมลําหวยสียว เพื่อใหราษฎรมีการ ทอขนาด 1.80x1.80 ม. 450,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนทอน ม.3 ต.ดอนดู คมนาคมที่สะดวก ปากกะโถน 3 ชอง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

640 กอสรางทอเหลี่ยมลําหวยตาหยั่ง เพื่อใหราษฎรมีการ ทอขนาด 1.80x1.80 ม. 450,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกสูง  ม.6 ต.โนนธาตุ คมนาคมที่สะดวก ปากกะโถน 3 ชอง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

641 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 143 ม. 425,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองผักตบ ม.5 ต.โนนสมบูรณ- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานขามเปย ม.5 ต.บานแฮด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน 715 ตร.ม.

642 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานแฮด ม.1 ต.บานแฮด-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หวยมวง ม.5 ต.หนองแซง อ.บานแฮด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 845 ตร.ม.

643 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานปามวง ม.9 - บานเล็บเงือก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.4 ต.โคกสําราญ - เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบทหมายเลข 1309 อ.บานแฮด 845 ตร.ม.

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

644 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังหวา ม.8,11 ต.บานแฮด - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนทัน ม.8 ต.โนนสมบูรณ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน 845 ตร.ม.

645 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานแฮด ม.2 ต.บานแอด - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองมะเขือ ม.2 ต.โคกสําราย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน 845 ตร.ม.

646 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนพันชาติ ม.10 ต.โคกสําราญ- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานแฮด ม.2 ต.บานแฮด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน 845 ตร.ม.

647 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสวางพัฒนา ม.4 - บานหนองเตา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.3 ต.หนองแซง - ต.บานแฮด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน 845 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

648 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานขามปอม ม.2 - บานขอนสัก ม.4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองแซง อ.บานแฮด จ.ขอนแกน - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 845 ตร.ม.

649 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหัวชาง ม.8 - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเกี่ยว ม.3 ต.โคกสําราญ - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 845 ตร.ม.

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน

650 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสวางพัฒนา ม.4 - บานขามปอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.2 ต.หนองแซง อ.บานแฮด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน - เชื่อม อ.โกสุมพิสัย 845 ตร.ม.

จ.มหาสารคาม
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

651 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 400 ม. 1,500,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานขุมปูน ม.2 ต.หนองไผลอม - คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนตาล ม.9 ต.ตะกั่วปา และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน

652 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานหนองกุง ม.2 - บานหนอง คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หญาขาว ม.4 ต.หันโจด และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน

653 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานเลา ม.7 ต.ตะกั่วปา - บาน คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนจอมศรี ม.6 ต.หนองไผลอม และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน

654 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 400 ม. 1,200,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากบานโนนกราด ม.13 คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองสองหอง - บานโนนมวง ม.7 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.ดงเค็ง อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

655 ปรับปรุงถนนจากสะพานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 1,224,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

อีเฒา บานหนองหวาย ม.5 คมนาคมที่สะดวก หนา 12 ซม. บดอัดแนน ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองไผลอม - บานโนนสะอาด และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ม.6 ต.ดอนดู อ.หนองสองหอง

จ.ขอนแกน

656 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,960 ม. 495,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หวยอึ่ง ม.4 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,558.20 ลบ.ม.

657 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,960 ม. 495,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ดอนขา ม.7 ต.ชนบท อ.ชนบท- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานขามเรียน ม.3 ต.เมืองเพีย และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานไผ จ.ขอนแกน 1,558.20 ลบ.ม.

658 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,960 ม. 495,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

คุมกกโก ม.10 ต.ชนบท - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เมืองเพีย ต.เมืองเพีย อ.บานไผ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 1,558.20 ลบ.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

659 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,960 ม. 495,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนสังข ม.7 ต.กุดเพียขอม - เขต คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหวยคอ ม.3 ต.โนนพะยอม และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 1,558.20 ลบ.ม.

660 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,960 ม. 495,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แทน ม.1 ต.บานแทน - เขต ตําบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,558.20 ลบ.ม.

661 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,960 ม. 495,000            -                  -                   -                  รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หนองเตานอย ม.7 ต.โนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ชนบท - อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,558.20 ลบ.ม.

662 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,568 ม. 4,177,889           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เชื่อมตอระหวางบานหลุบคา ม.7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลงลูกรัง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน- และปลอดภัย ไหลทางขางละ 0.50 ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางไปบานหัวนากลาง ต.บานแทน

 อ.ชนบท จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

663 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,300 ม. 4,008,120           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เชื่อมตอระหวางบานเหลาโนนคูณ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ม.2 -ทางไปบานหลุบคา ม.7 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน

664 ปรับปรุงหองเก็บวัสดุเกา เพื่อปรับปรุงหอง วัสดุเกาที่รอการจําหนาย 100,000             -                       -                       -                      จํานวนครั้ง วัสดุเกาของ อบจ. สํานักการชาง

เก็บวัสดุเกาใหใช ไมสูญหาย ของการดําเนินการ ขอนแกนไมสูญหาย

งานไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น

665 ปรับปรุงหองเครื่องมือ เพื่อปรับปรุงหอง เครื่องมือ อุปกรณตางๆ -                       243,000             -                       -                      รอยละของการ การจัดเก็บเครื่องมือ สํานักการชาง

เครื่องมือใหอยูใน ทีใชสําหรับเครื่องจักรกล ใชงาน อุปกรณตาง ๆ มี

สภาพดี และ พรอมสําหรับการใชงาน ความเปนระเบียบ

เครื่องมือมีพรอม เรียบรอย

สําหรับปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

666 สัมมนาติดตามและประเมินผลการ 1.เพื่อทําความ  -จัดสัมมนาการใชบังคับ 200,000             200,000             200,000              200,000            ผูเขารวมสัมมนาฯ 1. สามารถกําหนด สํานักการชาง

บังคับใชผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน เขาใจแนวทาง กฎกระทรวงผังเมืองรวม ไมนอยกวา แนวทางการพัฒนา

ปฏิบัติกับ อปท. จังหวัดขอนแกน สําหรับ รอยละ 85 การวางผังเมืองใน

ในเขตจังหวัด ผูแทน อปท.และหนวย ระดับตาง ๆ

ขอนแกนในฐานะ งานที่เกี่ยวของ รวม 2. มีความรูความเขาใจ

เจาพนักงานทองถิ่น 250 คน กระบวนการและ

ในการควบคุมการ ขั้นตอนตามกฎหมาย

ปฏิบัติใหเปนไป

ตามผังเมือง

2.เพื่อติดตามผล

การปฏิบัติตามผัง

เมืองรวมจังหวัด

ขอนแกน 

834,293,813       665,430,104       653,576,944        599,153,204      รวม  666 โครงการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายแนวเขตประปามายังศูนย เพื่อใหมีน้ําประปา ขยายแนวเขตประปา -                       6,002,774          -                       -                      รอยละความ ระบบสาธารณูปโภค สํานักการชาง

เครื่องจักรกล ใชอยางตอเนื่อง ระยะทาง 3 กิโลเมตร พึงพอใจของ มีความสะดวกตอการ

ไมขาดแคลนน้ําใช ผูใชน้ํา ใชงาน

2 ปรับปรุงรั้วรอบศูนยเครื่องจักรกล เพื่อทดแทนรั้ว ความยาว 280 เมตร 1,000,000           -                       -                       -                      รอยละความ ศูนยเครื่องจักรกล สํานักการชาง

และรอบฝายเครื่องจักรกล ลวดหนามเดิมที่ สําเร็จของการ มีความปลอดภัย

ชํารุด/ไมแข็งแรง ดําเนินการ มากขึ้น

3 กําจัดวัชพืชในแหลงน้ําและงาน เพื่อกําจัดวัชพืช  -แหลงน้ําสาธารณะ 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความ  -แหลงน้ําไดรับการ สํานักการชาง

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ในแหลงน้ําโดย ประจําหมูบานไดรับการ สําเร็จของการ กําจัดวัชพืชทําให

เครื่องจักรกล ขุดลอกกําจัดวัชพืช ดําเนินการ น้ําสาธารณะไมเกิด

อบจ.ขอนแกน  -เครื่องจักรกลของ การเนาเสีย

เพื่อใหเกิดการมี อบจ.ขอนแกน ไดออก

สวนรวมของ ปฏิบัติงาน

ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

4 อบรมเชิงปฏิบัติการงานออกแบบ  -เพื่ออบรมในการ  -อบรมบุคลากรของ 200,000             200,000             200,000              200,000            ผูเขาอบรมไมนอย 1.บุคลากรของ อปท. สํานักการชาง

สถาปตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล ปฏิบัติงานจริงใน อปท.ในเขตจังหวัด กวารอยละ 80 ใหความสําคัญในการ

(Universal Design) ดานสถาปตยกรรม ขอนแกน และบุคลากร ดูแลผูพิการในพื้นที่

เพื่อคนทั้งมวลแก หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 2.ผูพิการไดรับความ

บุคลากรของ อปท. กับการชวยเหลือคนพิการ ชวยเหลือเพิ่มมากขึ้น

ในเขตจังหวัด

ขอนแกน

5 ศึกษาระบบบริการขอมูลเสนทางเดิน 1.เพื่อใหบริการ  -ศึกษาระบบใหบริการ 150,000             300,000             30,000               30,000              รอยละของผูใช  -ประชาชนไดรับ สํานักการชาง

รถประจําทางในจังหวัดขอนแกน ขอมูลขาวสารเกี่ยว ขอมูลเสนทางเดินรถ งานผานระบบ ความพอใจในการหา

ผานโปรแกรมโทรศัพทมือถือ กับการเดินทางแก ประจําทางในจังหวัด ขอมูลเสนทางใน

(Mobile Application) นักทองเที่ยว ขอนแกนผานโปรแกรม จังหวัดขอนแกน

2.เพื่อบรรเทา โทรศัพทมือถือ

ปญหาการจราจร (Mobile Application)

หลีกเลี่ยงเสนทาง ระบบ Android

ที่จราจรติดขัด ปที่ 1 ศึกษาระบบ

ปที่ 2 พัฒนาระบบ

ปที่อ3 ปรับปรุงระบบ
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

6 ถางปาและตัดวัชพืชสองขางทางถนน  -เพื่อปรับสภาพ  -ถนนในความรับผิดชอบ 200,000             500,000             500,000              500,000            รอยละของพื้นที่  -ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

ลาดยาง สองขางทางถนน ของ อบจ.ขอนแกน ดําเนินการ สะดวกในการใชถนน

ในความรับผิดชอบ พื้นที่ดําเนินการไมนอย ชวยลดอุบัติเหตุ

ใหมีภูมิทัศนที่ กวาปละ 250,000 ตร.ม.

เหมาะสม

7 เสริมสรางมาตรการความปลอดภัย  -เพื่อปองกัน  -ติดตั้งเครื่องหมายและ 1,000,000           1,100,000          1,200,000           1,200,000          รอยละความ  -ประชาชนมีความ สํานักการชาง

ทางถนน อุบัติเหตุทางถนน สัญญาณจราจร ปายเตือน พึงพอใจของ ปลอดภัยในการ

และอํานวยความ ปายบังคับ ไฟสองสวาง ประชาชน ใชถนนมากขึ้น

สะดวกในการเดิน ตีเสนจราจรและ

ทางแกผูใชรถใช สัญลักษณบนพื้นถนน

ถนนที่อยูในความ

รับผิดชอบ

8 ปรับปรุงพื้นสถานีขนสงผูโดยสาร  -เพื่อใหมีสถานี  -เทแอสฟลตคอนกรีต 500,000             -                       -                       -                      รอยละความ  -ประชาชนไดรับ กองกิจการ

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนสงผูโดยสาร ฝงทางทิศตะวันออก พึงพอใจของ ความปลอดภัยใน ขนสง

ที่ไดมาตรฐาน และ พื้นที่ไมนอยกวา 1,326 ประชาชน การสัญจรไปมา

มีความปลอดภัย ตร.ม.

สําหรับประชาชน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 379

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

9 ปรับปรุงตีเสนจราจรและเครื่องหมาย  -เพื่อใหมีสถานี  -ตีเสนจราจร และ 40,000               -                       -                       -                      รอยละความ  -ประชาชนไดรับ กองกิจการ

บนพื้นทาง สถานีขนสงผูโดยสาร ขนสงผูโดยสาร เครื่องหมายบนพื้นทาง พึงพอใจของ ความปลอดภัยใน ขนสง

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ที่ไดมาตรฐาน และ พื้นที่ไมนอยกวา 429 ประชาชน การสัญจรไปมา

มีความปลอดภัย ตร.ม.

สําหรับประชาชน

10 ปรับปรุงปายสถานีขนสงผูโดย  -เพื่อเปนการ  -ปรับปรุงปายสถานี 80,000               -                       -                       -                      รอยละความ  -ประชาชนรูจัก กองกิจการ

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ประชาสัมพันธ ขนสงผูโดยสาร ขนาด พึงพอใจของ สถานีขนสงผูโดยสาร ขนสง

สถานีขนสงผูโดย 1.60x6.30 ม. ประชาชน อําเภอภูเวียง

สารใหเปนที่รูจัก

11 ปรับปรุงระบบไฟแสงสวางภายใน เพื่อปรับปรุงสถานี ปรับปรุงระบบไฟฟา 25,000               -                       -                       -                      ปรับปรุงแลวเสร็จ  - มีระบบไฟฟา กองกิจการ

สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวียง ขนสงผูโดยสารใหมี สองสวาง และอุปกรณที่ รอยละ 100 สองสวาง ที่เหมาะสม ขนสง

จังหวัดขอนแกน ระบบไฟฟาที่ เกี่ยวของภายในสถานี กับการใชงาน

เหมาะสม และ ขนสงผูโดยสารอําเภอ

สรางความปลอดภัย ภูเวียง จังหวัดขอนแกน

แกเจาหนาที่และ

ทรัพยสิน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

12 กอสรางที่จอดรถจักรยานยนต/  -เพื่อใหผูมาใช  - หลังคาดานหนาสูง 2 -                       40,000               -                       -                      กอสรางแลวเสร็จ  - มีที่จอดรถจักรยาน กองกิจการ

จักรยาน สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอ บริการสถานีขนสง ม. ดานหลังสูง 1.80 ม. รอยละ 100 ยนต/จักรยานที่ได ขนสง

ภูเวียง จังหวัดขอนแกน ไดรับความสะดวก กวาง 2 ม. ยาว 12 ม. มาตรฐานและมีความ

ในการจอดรถ ปลอดภัยในทรัพยสิน

13 ปรับปรุงหองพักเจาหนาที่ตํารวจ  -เพื่อใหมีหองพัก  -ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ -                       40,000               -                       -                      กอสรางแลวเสร็จ  -มีหองพักของ กองกิจการ

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ที่มีความสะดวก และทําฝาเพดาน ทํา รอยละ 100 เจาหนาที่ตํารวจและ ขนสง

สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวียง และปลอดภัย เคาทเตอรพรอมทาสี เจาหนาที่รักษาความ

จังหวัดขอนแกน ปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน

14 ปรับปรุงอาคารสถานี ทาสี และ  -เพื่อใหมีสถานี สถานีขนสงผูโดยสาร -                       -                       650,000              -                      รอยละของการ  -ประชาชนไดรับ กองกิจการ

ตีเสนจราจรทาสีบนพื้นทาง ขนสงผูโดยสาร อําเภอภูเวียง จังหวัด ดําเนินการ ความพึงพอใจในการ ขนสง

ที่ไดมาตรฐาน และ ขอนแกน มาใชบริการ

มีความปลอดภัย

สําหรับประชาชน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 381

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

15 กอสรางที่จอดรถยนต ภายในสถานี  -เพื่อใหผูมาใช  -ทําที่จอดรถยนต -                       -                       50,000               -                      กอสรางแลวเสร็จ  - มีที่จอดรถยนต กองกิจการ

ขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวียง บริการสถานีขนสง จํานวน 4 ชองจอด ขนาด รอยละ 100 ที่ไดมาตรฐานและมี ขนสง

จังหวัดขอนแกน ไดรับความสะดวก 4x16 ม. ความปลอดภัยใน

ในการจอดรถ ทรัพยสิน

16 ปรับปรุงหองสุขา สถานีขนสง  -เพื่อใหผูมาใช  -เปลี่ยนวัสดุที่ชํารุด -                       -                       -                       85,000              รอยละของการ  -ประชาชนไดรับ กองกิจการ

ผูโดยสารอําเภอภูเวียง จังหวัด บริการสถานีขนสง และทาสีหองสุขาใหม ดําเนินการ ความพึงพอใจในการ ขนสง

ขอนแกน ไดรับความสะดวก มาใชบริการ

ในการใชบริการ

หองสุขา

17 ปรับปรุงพื้นดานบนชองจอดรถสถานี  -เพื่อใหมีสถานี  -ปูกระเบื้องแบบหยาบ -                       -                       -                       80,000              รอยละความ  -ประชาชนไดรับ กองกิจการ

ขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวียง จังหวัด ขนสงผูโดยสาร บนพื้นที่ไมนอยกวา พึงพอใจของ ความปลอดภัยใน ขนสง

ขอนแกน ที่ไดมาตรฐาน และ 405 ตร.ม. ประชาชน การสัญจรไปมา

มีความปลอดภัย

สําหรับประชาชน

18 กอสรางหลังคาปดชองระหวางตัว  -เพื่อปองกันน้ํารั่ว  -กอสรางหลังคาปดชอง 80,000               -                       -                       -                      รอยละของการ  -ประชาชนไดรับ กองกิจการ

อาคารสถานีขนสงกับหองสุขา ภายใน ซึมลงในหองสุขา อาคารกับหองสุขา ดําเนินการ ความพึงพอใจในการ ขนสง

สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวียง จํานวน 1 แหง มาใชบริการ

จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

19 ปรับปรุงหองปฏิบัติงานเจาหนาที่  -เพื่อใหมีความ  -รื้อเคาทเตอรลงเวลา -                       100,000             -                       -                      รอยละของการ  -ผูปฏิบัติงานไดรับ กองกิจการ

สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวียง ปลอดภัย และ  -กั้นหองทํางานชั้นบน ดําเนินการ ความสะดวก และมี ขนสง

จังหวัดขอนแกน สวยงาม พรอมทาสีประตูใหม ความปลอดภัยมากขึ้น

 -เปลี่ยนชุดบานหนาตาง

จํานวน 1 แหง

20 ปรับปรุงตีเสนจราจรและเครื่องหมาย  -เพื่อใหมีสถานี  -ตีเสนจราจร และ 80,000               -                       -                       -                      รอยละความ  -ประชาชนไดรับ กองกิจการ

บนพื้นทาง สถานีขนสงผูโดยสาร ขนสงผูโดยสาร เครื่องหมายบนพื้นทาง พึงพอใจของ ความปลอดภัยใน ขนสง

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ที่ไดมาตรฐาน และ พื้นที่ไมนอยกวา 500 ประชาชน การสัญจรไปมา

มีความปลอดภัย ตร.ม.

สําหรับประชาชน

21 ปรับปรุงปายสถานีขนสงผูโดย  -เพื่อเปนการ  -ปรับปรุงปายสถานี 5,800                -                       -                       -                      รอยละความ  -ประชาชนรูจัก กองกิจการ

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ประชาสัมพันธ ขนสงผูโดยสาร ขนาด พึงพอใจของ สถานีขนสงผูโดยสาร ขนสง

สถานีขนสงผูโดย 1.00x8.00 ม. ประชาชน อําเภอชุมแพ

สารใหเปนที่รูจัก
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

22 ปรับปรุงระบบไฟแสงสวางภายใน เพื่อปรับปรุงสถานี ปรับปรุงระบบไฟฟา 100,000             -                       -                       -                      ปรับปรุงแลวเสร็จ  - มีระบบไฟฟา กองกิจการ

สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอชุมแพ ขนสงผูโดยสารใหมี สองสวาง และอุปกรณที่ รอยละ 100 สองสวาง ที่เหมาะสม ขนสง

จังหวัดขอนแกน ระบบไฟฟาที่ เกี่ยวของภายในสถานี กับการใชงาน

เหมาะสม และ ขนสงผูโดยสารอําเภอ

สรางความปลอดภัย ชุมแพ จังหวัดขอนแกน

แกเจาหนาที่และ จํานวน 10 ชุด

ทรัพยสิน

23 ปรับปรุงอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร  -เพื่อใหมีสถานี  -ปรับปรุงอาคาร 200,000             -                       -                       -                      รอยละของการ  -ประชาชนไดรับ กองกิจการ

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนสงผูโดยสาร  -เปลี่ยนกันสาด และ ดําเนินการ ความพึงพอใจในการ ขนสง

ที่ไดมาตรฐาน และ ทาสีใหม มาใชบริการ

มีความปลอดภัย

สําหรับประชาชน

24 ปรับปรุงพื้นทางเทาภายในสนามกีฬา เพื่อความสะดวกของ ปรับปรุงพื้นทางเทารอบ 500,000             400,000             300,000              -                      ผูมาใชบริการไดรับ 1เพื่อใหผูมาใชบริการ สํานักปลัดฯ

จังหวัดขอนแกน ประชาชนที่มาใช อาคารพลศึกษา 2 รายละ ความสะดวกสบาย อาคารพลศึกษา 2 ไดรับ

บริการภายในสนาม เอียดตามแบบแปลน อบจ. ความสะดวกในการใช

กีฬาฯ บริการ

2.อาคารพลศึกษา 2 

มีความสวยงาม 

มีมาตรฐาน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

25 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 1.เพื่อใหสนามกีฬา กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 800,000             500,000             500,000              400,000            ผูมาใชบริการไดรับ 1.ประชาชนทั่วไปที่มาใช สํานักปลัดฯ

สนามกีฬาจังหวัดขอนแกน อบจ. มีมาตรฐาน เหล็กภายในสนามกีฬา ความปลอดภัยมาก บริการในการออกกําลัง

2.เพื่อความสะดวกใน อบจ. รายละเอียดตามแบบ ยิ่งขึ้น กาย ไดรับความสะดวก

การบํารุงรักษา แปลนที่ อบจ. สบาย

2.สนามกีฬา อบจ. มีถนน

ที่ไดมาตรฐาน

26 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค เพื่อใหมีลานกีฬาที่ ปรับปรุงลานกีฬาอเนก 1,300,000           1,300,000          1,300,000           -                   1.ประชาชนที่มา 1.เพื่อใหมีลานกีฬาที่มี สํานักปลัดฯ

หนาอาคารพลศึกษา 2 สนามกีฬา ไดมาตรฐานสําหรับ ประสงค หนาอาคารพล เลนกีฬาเกิดความ มาตรฐาน

จังหวัดขอนแกน ผูมาใชบริการในการ ศึกษา 2 สนามกีฬา อบจ. ประทับใจ

ออกกําลังกาย ขอนแกน รายละเอียดตาม

แบบแปลน อบจ.

27 ปรับปรุงและซอมแซมสนามเทนนิส เพื่อใหมีสนามเทนนิส ปรับปรุงซอมแซมสนาม 400,000             300,000             200,000              100,000            ความมีมาตรฐาน ประชาชนทั่วไปที่มาใช สํานักปลัดฯ

สนามกีฬาจังหวัดขอนแกน ที่มีมาตรฐานไวบริการ เทนนิส สนามกีฬาองคการ ของสนาม บริการมีสนามเทนนิสที่

สําหรับประชาชน บริหารสวนจังหวัด มีมาตรฐาน

ทั่วไปที่มาใชบริการ ขอนแกน รายละเอียดตาม

แบบแปลน อบจ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

28 กอสรางหลังคาบริเวณสนามกีฬาอเนก มีหลังคาที่ไดมาตรฐาน กอสรางหลังคาบริเวณลาน 9,300,000           9,300,000          -                    -                   ความปลอดภัย เด็ก เยาวชน และประชา สํานักปลัดฯ

ประสงค ภายในสนามกีฬาจังหวัด เพื่อความปลอดภัย กีฬาอเนกประสงคภายใน ความแข็งแรง ชนทั่วไป ที่มาใชบริการมี

ขอนแกน สําหรับเด็ก เยาวชน สนามกีฬาฯ รายละเอียด ความปลอดภัย

และประชาชนทั่วไป ตามแบบแปลน อบจ.

ที่มาใชบริการ ขอนแกน

29 ปรับปรุงซอมแซมระบบสงน้ําสนามกีฬา 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงซอมแซมระบบสง 880,000             700,000             500,000              -                   1.จํานวนผูมาใช 1.บุคคลทั่วไปไดรับความ สํานักปลัดฯ

จังหวัดขอนแกน ในการสงน้ําภายใน น้ํา สนามกีฬาฯ บริการประจําวัน พึงพอใจในการใชสนาม

สนามกีฬาฯ รายละเอียดตามแบบ 2.จํานวนการใช 2.หนวยงานราชการ

2.เพื่อใหน้ํามีเพียงพอ แปลน อบจ.ขอนแกน สนามแขงขัน องคกรคตางๆ ภาครัฐ

ในการใชงานในสนาม เอกชน ไดรับความประ

กีฬาฯ ทับใจ

3.เพื่อสํารองระบบน้ํา

กรณีระบบสงน้ําสวน

อื่นชํารุด

30 ติดตั้งอุปกรณปองกันนกพิราบอาคาร 1.เพื่อปองกันการเกิด มีอาคารพลศึกษา สถานที่ 900,000             800,000             -                    -                   สามารถปองกัน 1.ทําใหสนามกีฬาเปน สํานักปลัดฯ

พลศึกษา 1 สนามกีฬาจังหวัดขอนแกน เชื้อโรคที่เกิดจากนกพิ ออกกําลังกายที่สะอาด นกพิราบที่จะมา สถานที่นาออกกําลังกาย

ราบ ปราศจากเชื้อโรคจากมูล อาศัยไดถึง รอยละ 2.เพื่อใหผูมาใชบริการ

2.เพื่อความสะอาด นกพิราบ 80 เกิดความประทับใจ

สําหรับผูใชบริการ
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

31 ติดตั้งอุปกรณปองกันนกพิราบอาคาร 1.เพื่อปองกันการเกิด มีอาคารพลศึกษา สถานที่ 2,400,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          สามารถปองกัน 1.ทําใหสนามกีฬาเปน สํานักปลัดฯ

พลศึกษา 2 สนามกีฬาจังหวัดขอนแกน เชื้อโรคที่เกิดจากนกพิ ออกกําลังกายที่สะอาด นกพิราบที่จะมา สถานที่นาออกกําลังกาย

ราบ ปราศจากเชื้อโรคจากมูล อาศัยไดถึง รอยละ 2.เพื่อใหผูมาใชบริการ

2.เพื่อความสะอาด นกพิราบ 80 เกิดความประทับใจ

สําหรับผูใชบริการ

32 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําภายในสนาม 1.เพื่อใหบริการประชา ประชาชนทั่วไปที่มาใช 300,000             300,000             300,000              300,000            เกิดความประทับ 1.ทําใหสนามกีฬาเปน สํานักปลัดฯ

กีฬาจังหวัดขอนแกน ชนที่มาออกกําลังกาย บริการภายในสนามกีฬาฯ ใจสําหรับผูมาใช สถานที่นาออกกําลังกาย

มีหองน้ําที่ไดมาตรฐาน มีหองน้ําใชอยางถูก บริการ 2.ประชาชนเกิดความ

2.เพื่อความสะดวก สุขอนามัย ประทับใจ มีสาธารณูป

สบายในการใชบริการ โภคไวบริการครบทุกดาน

และเกิดความประทับใจ

สําหรับผูมาใชบริการ

ภายในสนามกีฬาฯ

33 กอสรางสนามบาสเกตบอลสํารอง 1.เพื่อเปนการสงเสริม 1.มีสนามฝกซอมที่เพียงพอ 250,000             250,000             250,000              -                      ความประทับใจ 1.มีสนามฝกซอมที่ได สํานักปลัดฯ

สําหรับฝกซอม ใหเยาวชนและประชา 2.เกิดความพึงพอใจของผู ของผูมาใชบริการ มาตรฐาน

ชนหันมาเลนกีฬา มาใชบริการ 2.ผูมาใชบริการเกิดความ

2.เพื่อพัฒนานักกีฬา 3.ประชาชนหันมาเลนกีฬา ประทับใจ

ใหสูระดับสูง บาสเกตบอลเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

34 คาจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณชาง 1.เพื่อใหมีเครื่องมือ เพื่อใหสนามกีฬาจังหวัด 20,000               20,000               20,000               20,000              ประสิทธิภาพใน เพื่อประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

สนามกีฬาจังหวัดขอนแกน เครื่องใชในการปฏิบัติ ขอนแกนมีสนามกีฬาฯ การปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงาน

งาน ที่ไดมาตรฐานในการให

2.หากเกิดความชํารุด บริการ

ก็สามารถซอมแซมได

ทันทวงที

35 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. บาน  -เพื่อใหราษฎรไดรับ กวาง 0.3 ม. ยาว 493 ม. 1,200,000           -                       -                       -                      รอยละผลสําเร็จ  -ลดการทวมขังของน้ํา สํานักการชาง

วังสวาบ ม.1 ต.วังสวาบ อ.ภูผามาน ความสะดวกในการ ลึก 0.4 ม. ของงาน เกิดความสะดวกในการ

จ.ขอนแกน สัญจรไปมา สัญจร

22,910,800         25,152,774         9,000,000           5,915,000          รวม  35 โครงการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  -เพื่อชวยบรรเทา 1.ชวยเหลือประชาชน 2,800,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          จํานวนกิจกรรม  -สามารถปองกันและ สํานักการชาง

จังหวัดขอนแกน สาธารณภัยตาง ๆ ผูประสบภัย ที่สนับสนุนการ บรรเทาสาธารณภัย

ใหกับประชาชน 2. ปรับปรุงซอมแซม ดําเนินงานปองกัน ใหแกประชาชนในพื้นที่

ในเขตจังหวัด สาธารณูปโภค และบรรเทา อําเภอตาง ๆ ของ

ขอนแกน สาธารณูปการ สาธารณภัย จังหวัดขอนแกน

ที่ไดรับผลกระทบ 2. สามารถชวยเหลือ

3. สนับสนุนการดําเนิน สนับสนุนการปฏิบัติ

การกิจกรรมในการ งานของศูนยปองกัน

ปองกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัยของกลุม จังหวัดขอนแกน

อาสามัครตางๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

2 คนรุนใหมรูทันสาธารณภัย เพื่อใหประชาชน จัดอบรมใหความรูดาน 250,000             250,000             250,000              250,000            รอยละของผูเขา  -ประชาชนมีความรู สํานักการชาง

และทุกภาคสวนมี สาธารณภัย จัด อบรม เบื้องตนดานการ

สวนรวมในการ นิทรรศการ ฯลฯ รวมทั้ง ปองกันและบรรเทา

ปองกันและบรรเทา จัดทําสื่อในรูปแบบตางๆ สาธารณภัย

สาธารณภัย เชน ปายประชาสัมพันธ

แผนพับ โปสเตอร 

3,050,000           3,250,000          3,250,000           3,250,000          รวม  2  โครงการ
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