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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนน คสล. เสนบานหนอง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. 8,400,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

แวง ม.3 เชื่อมบานหัวสะพาน ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 2,800 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก โจดหนองแก

 ม.10 ต.โจดหนองแก หนา 0.15 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.พล

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

2 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 900 ม. 2,025,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

เสนบานวังขอนพาด ม.2 เชื่อม ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก โจดหนองแก

บานเตาเหล็ก ม.5 ต.โจดหนอง- ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.พล

แก กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

3 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. 4,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

ตําบล   บานชัยพัฒนา ม.10 ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,330 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก โจดหนองแก

ต.เกางิ้ว - ถนนมิตร(กรุงเทพ- หนา 0.15 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.พล

ขอนแกน)เขต ต.หนองโจดแก กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

งบประมาณและที่ผานมา

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ ผ. 04
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

4 กอสรางถนนลาดยางเชื่อมระหวาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. 8,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.เกางิ้ว สํานักการชาง

ตําบลบานชัยมงคล ม.5 ต.เกางิ้ว ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 3,174 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.พล

 - บานหนองนาดี ต.หนองแวงนา หนา 0.15 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

เบา อ.พล จ.ขอนแกน ไหลทางลงหินคลุก 0.50 ม กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

5 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,200 ม. 430,000         -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

ตําบล บานโจดนอย ม.3 ต.หนอง ที่สะดวกปลอดภัย พอใจของประ ไปมาสะดวก หนองมะเขือ

มะเขือ - บานโนนทัน ม.6 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.พล

ต.โนนขา กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

6 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอส เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. 3,500,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.ปาปอ สํานักการชาง

ฟลทติกคอนกรีต สายบานปาปอ ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,000 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.บานไผ

หมูที่ 1, 2, 10 ไปบานโนนสวาง หนา 4.00 ซม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

ต.วังมวง อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

7 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. 9,606,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

 สาย ขก ถ 1 0042 บานดอน ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 3,000 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก แคนเหนือ

หมากพริก หมูที่ 2 ต.แคนเหนือ หนา 0.10 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.บานไผ

อ.บานไผ จ.ขอนแกน - บานลาน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

ต.บานลาน อ.บานไผ จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

8 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ปรับปรุงถนนดิน 8,896,791       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.ภูเหล็ก สํานักการชาง

ลงหินคลุกสายแยกบานภูเหล็ก  ที่สะดวกปลอดภัย ระยะทาง 8,000 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.บานไผ

หมูที่ 1, 6, 7 ตําบลภูเหล็ก ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

ตอนนานายเทอม  สมบัติหา กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

และนายชัน  แกวอาจ ถึง บาน

หนองแวงไร ต.ในเมือง อ.บานไผ 

จ.ขอนแกน

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางถนนคอนกรีตเสริม- 3,480,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

เสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 10 ที่สะดวกปลอดภัย เหล็ก สายทาง หมูที่ 10 พอใจของประ ไปมาสะดวก หนองน้ําใส

บานโนนสะอาด ถึง หมูที่ 11 บานโนนสะอาด ถึง หมูที่ ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.บานไผ

บานโนนสวรรค เชื่อมเขต ต.แคน 11 บานโนนสวรรค เชื่อม กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

เหนือ ต.หนองน้ําใส อ.บานไผ เขต ต.แคนเหนือ ต.หนอง

จ.ขอนแกน น้ําใส อ.บานไผ จ.ขอนแกน 

( 5 x 1,200 ม.)

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 7,740,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

เสริมเหล็ก สายบานเมืองเพีย หมูที่ ที่สะดวกปลอดภัย ขนาด กวาง 6.00 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก เมืองเพีย

2 ต.เมืองเพีย อ.บานไผ ไป ยาว 3,000 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.บานไผ

บานเปา ต.บานไผ อ.บานไผ หนา 0.15 ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

11 ปรับปรุงเสริมถนนดินพนังกั้นแม- เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม 1) ทาดินดํา-สถานีสูบน้ํา 4,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.โนนทอง สํานักการชาง

น้ําชี พรอมผิวจราจรลูกรังทาดินดํา ที่สะดวกปลอดภัย เสริมถนนดิน กวาง 5 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.บานไผ

บานโนนดินแดง- ปากคลองเรียง ยาว 1,500 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

บานรัตนะวดี สูง 1.50 ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

2) สถานีสูบน้ํา-ปากคลอง

เรียง เสริมถนนดิน กวาง 5 

ม.  ยาว 1,000 ม.

 สูง 1.50 ม.

12 การสรางถนนทางน้ําลนผาน คันคู เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางถนนทางน้ําลนผาน 1,644,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.โนนทอง สํานักการชาง

หนองใหญ บานสีหนาท หมูที่ 3 ที่สะดวกปลอดภัย คันคูหนองใหญ บานสีหนาท พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.แวงใหญ

และ ปากหนองฉิม บานโนนทอง หมูที่ 3 กวาง 5.00 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลโนนทอง ยาว 16.00 ม. ลึกเฉลี่ย กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

2.00 ม. ลาดเอียง 1:2

จํานวน 2 จุด  

และปากหนองฉิม บานโนน

ทอง หมูที่ 1 จํานวน 1 จุด

ตามแบบที่ อบต.โนนทอง 

กําหนด
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

13 กอสรางถนนลาดยางบานแวงใหญ, เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง ม. 4,392,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.แวงใหญ สํานักการชาง

บานโคกสวาง, บานหวยยาง หมูที่ 1 ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 3000 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.แวงใหญ

 โดยดําเนินการดังนี้ ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

1) ถนนแวงใหญ -โคกสวาง กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

1,500 ม.

2) ถนนโคกสวาง -หวยยาง

1,500 ม.

14 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรชนิด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. 2,000,000       -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.คอนฉิม สํานักการชาง

แคพซีล สายบานโนนใหญ หมูที่ 2 ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 2,800 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.แวงใหญ

 - บานปาแดงหมูที่ 5 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

15 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรชนิด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจร กวาง 6 ม. 2,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.คอนฉิม สํานักการชาง

แคพซีล สายบานโคกสวาง หมูที่ ที่สะดวกปลอดภัย พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.แวงใหญ

 7 ตําบลคอนฉิม - บานหวยยาง ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

16 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน กวาง 5 ม. 1,880,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.โนนศิลา สํานักการชาง

เสนบานถนนงาม หมู 2 - ไปบาน ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 713 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.โนนศิลา

หนองไฮ ต.บานหัน หนา 0.15 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

พท.คสล. ไมนอยกวา กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

3,565 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

17 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน กวาง 5 ม. 1,663,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

บานหัวนากลาง - ไปทางบานขอน ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 640 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก ปลาหมอ

สัก ต.โนนศิลา (ชวงบานหลุบคา หนา 0.15 ม.  พท.คสล. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.โนนศิลา

ม.7 - ขอนสัก ม.4) ไมนอยกวา 3,200 ตร.ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

18 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนกวาง 4 ม. 885,000         -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

บานหวยฝาย หมูที่ 6 ต.เปอยใหญ ที่สะดวกปลอดภัย  ยาว 450 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก เปอยใหญ

(สายตอนปูตา-เชื่อมตอนา หนา 0.15 ม.  พท.คสล. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.โนนศิลา

นางไพรัตน  โจทยจันทร) ไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

19 โครงการขุดลอกลําหวยเพิ่ม (ฝาย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ปากลําหวย กวาง 20 ม. 1,445,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.โนนแดง กองแผน

หัวโสก) ม.2บานโนนแดงนอย น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค กนลําหวย กวาง 4.50 ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.โนนศิลา

ต.โนนแดง และการเกษตร ลึกรวม 3.50 ม. ปริมาณ ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

ดินขุด 45,000 ลบ.ม. กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

20 โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน กวาง 6 ม. 6,200,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.บานหัน สํานักการชาง

ตอระหวางบานหวยแคน ม.4 - ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 2,000 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.โนนศิลา

ไปหนองขี้เห็น ม.6 หนา 0.15 ม. พท.คสล.ไม ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

นอยกวา 12,000 ตร.ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 597

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

21 กอสราง/ขยายสะพาน คสล. ใน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม สรางสะพาน จํานวน 3 แหง 5,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.บานแฮด สํานักการชาง

เขตเทศบาลตําบลบานแฮด ที่สะดวกปลอดภัย ขยายสะพาน จํานวน 2 พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.บานแฮด

แหง ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

22 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน กวาง 4.00 ม. 484,000         -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.วังสวรรค สํานักการชาง

บานโนนสวรรค ม.7 ขางโรงไมเกา ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 250 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.บานแฮด

 - ถนนมิตรภาพ ต.วังสวรรค หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

(เสนอโดย บานโนนสวรรค ม.7) พื้นที่ไมนอยกวา 1,000  กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

ตร.ม. ไหลทางลูกรัง กวาง 

0.50 ม.

23 โครงการกอสรางถนน คสล. จาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน ยาว 3,000 ม. 8,500,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต. สํานักการชาง

บานปามวง ม.9 - บานโนนพัน ที่สะดวกปลอดภัย กวาง 5 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก โคกสําราญ

ชาติ ม.10 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.บานแฮด

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

24 โครงการกอสรางลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. 4,710,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

แอสฟลทคอนกรีต เชื่อมตอ ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,000 ม. หรือขนาด พอใจของประ ไปมาสะดวก หนองแซง

ระหวางตําบล  บานขามปอม ม.2 พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.บานแฮด

ต.หนองแซง ไป บานหนองรูเข 6,000 ตร.ม. (ตามแบบ กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

ต.ภูเหล็ก กําหนด)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 598

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

25 โครงการถนนลาดยาง เชื่อมตอ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ระยะทาง 2,485 ม. 7,400,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

ระหวางบานโนนทัน ต.โนนสมบูรณ ที่สะดวกปลอดภัย พอใจของประ ไปมาสะดวก โนนสมบูรณ

และบานวังหวา เทศบาลวังสวรรค ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.บานแฮด

อ.บานแฮด กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

26 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม จากบานโคกสูง ม.13 - 2,500,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.นางาม สํานักการชาง

ที่สะดวกปลอดภัย บานเหลาเหนือ ม.3  พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.มัญจาคีรี

ถนน ขนาดกวาง 6 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

ยาว 4,100 ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

27 ขุดลอกลําหวยคําปากดาว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขุดลอกลําหวยคําปากดาว 370,000         -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.โพนเพ็ก กองแผน

(จากการทําประชาคม และ น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ความยาว 2,000 ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.มัญจาคีรี

แผนชุมชน ม.3 ,5) และการเกษตร ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

28 กอสรางถนนคอนกรีต ม.9  เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน กวาง 3 ม. 4,750,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

จํานวน 1 เสน จากหนาวัดปาสันติ ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 2,000 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก สวนหมอน

ธรรม ถึง ถนนลาดยางบานนาจาน หนา 0.15 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.มัญจาคีรี

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 599

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม บานหัวนาเหนือ ม.6 1,200,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.ทาศาลา สํานักการชาง

เสริมเหล็กน้ําลนผานขามหวยพะ ที่สะดวกปลอดภัย ขนาดกวาง 6 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.มัญจาคีรี

เนาว ยาว 30 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

30 โครงการขุดลอกหนองคํานอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขุดลอกหนองคํานอย ม.4 1,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.คําแคน กองแผน

ม.4  บานคํานอย น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค บานคํานอย ต.คําแคน พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.มัญจาคีรี

และการเกษตร จํานวน 1 แหง ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

31 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางถนนลาดยาง ม.3, 8,010,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.บานคอ สํานักการชาง

ฟลทติกคอนกรีต สายบานคอ - ที่สะดวกปลอดภัย 15 พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.เมือง

บานเนินทอง ระยะทางยาว 2,800 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

32 โครงการกอสรางถนนลาดยาง สาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางถนนลาดยาง 1,987,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.สําราญ สํานักการชาง

แยกถนนมิตรภาพ ผานหนองน้ํา- ที่สะดวกปลอดภัย ระยะทางยาว 1 กม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.เมือง

เกลี่ยง ม.3 (ถึงเขตแดน กวาง 6 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

ทต.สําราญ กับ ทต.บานคอ) กวา รอยละ 60 ปลอดภัย



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 600

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

33 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางถนนลาดยาง 3,558,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.สาวะถี สํานักการชาง

สายบานงิ้ว (บานงิ้ว ตําบลสาวะถี  ที่สะดวกปลอดภัย กวาง 6 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.เมือง

บานหนองกอย ตําบลแดงใหญ) ยาว 4,000 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

34 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน คสล. กวาง 5 ม. 4,576,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

สายทางบานโนนสวรรค - โคลัมโบ ที่สะดวกปลอดภัย ยาวรวม 1,500 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก แดงใหญ

หมู 6 ต.แดงใหญ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.เมือง

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

35 โครงการกอสรางถนน คสล.  เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน คสล. กวาง 6 ม. 5,400,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.โคกสี สํานักการชาง

สายบานโคกสี - บานบึงเรือใหญ ที่สะดวกปลอดภัย ยาวรวม 1,690 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.เมือง

 (ชวงที่ 1) ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

36 กอสรางถนนลาดยาง สายคุมนอย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนลาดยางกวาง 5 ม. 15,000,000     -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.หนองไผ สํานักการชาง

ศรีวิไล ต.หนองไผ เชื่อมบานโปง- ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 6,200 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.ชุมแพ

แหง ต.วังหินลาด หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

ไมนอยกวา 31,000 กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

ตร.ม.



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 601

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

37 กอสรางถนนลาดยางเชื่อม ม.3 เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนลาดยางกวาง 6 ม. 4,500,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต. สํานักการชาง

ม.1 เชื่อมถนน สาย ทต.โคกสูงสัม ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 3,000 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก หนองเสาเลา

พันธไปอําเภอภูเวียง ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.ชุมแพ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

38 กอสรางถนนหินคลุกสายบานหวย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางถนนหินคลุกสาย 1,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

อีเปาะ  ต.นาหนองทุม - บานโคก ที่สะดวกปลอดภัย หวยอีเปาะ ต.นาหนองทุม พอใจของประ ไปมาสะดวก นาหนองทุม

งาม ต.หนองเขียด บานโคกงาม ต.หนองเขียด ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.ชุมแพ

กวาง 5 ม. ยาว 2,300 ม กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

พรอมวางทอ คสล. ขนาด

Ø 0.60x1.00 ม. 1 แหง

จํานวน 7 ทอน

39 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางถนนลาดยาง 1 สาย 2,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

คอนกรีต จากบานนาคํานอย ม.3 ที่สะดวกปลอดภัย กวาง 6 ม. ยาว 2,800 ม พอใจของประ ไปมาสะดวก วังหินลาด

ถึงบานนอหนองทุม ม.2 ต.วังหิน ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.ชุมแพ

ลาดเชื่อม ต.หนองเขียด กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

40 กอสรางถนนลาดยาง บานหนอง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนลาดยาง กวาง 5 ม. 2,687,700       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

เขียด ม.1 - บานหนองหวา ม.7 ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 6,700 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก หนองเขียด

เชื่อม ต.วังหินลาด หนา 0.05 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.ชุมแพ

โดยดําเนินการ 4 ป กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

ปละประมาณ 1,765 ม.



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 602

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

41 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 6.00 ม. 3,383,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.บานฝาง สํานักการชาง

ถนนสายกลาง (หลังโรงพยาบาล ที่สะดวกปลอดภัย ยาวประมาณ 900 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.บานฝาง

บานฝาง) หมูที่ 2 และ 12 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

ตําบลบานฝาง คสล. ไมนอยกวา 5,400 กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

ตร.ม.

42 โครงการขุดลอกหวยยาง หมูที่ 7 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. 2,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต. กองแผน

น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 1,000 ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค ปาหวายนั่ง

และการเกษตร ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ลาดขาง ชาชนไมนอย และทําการเกษตร อ.บานฝาง

หรือปริมาตรติดขุดดไมนอย กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

กวา51,000 ลบ.ม. พรอม

กอสรางฝายน้ําลนฝายสูง

 2.00 ม.กวาง 20.00 ม.

ผนังขางสูง3.50 ม.

43 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน กวาง 6.00 ม. 1,100,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.หนองบัว สํานักการชาง

สายมลิวัลยฝายวงจาน ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,260 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.บานฝาง

ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 603

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

44 โครงการกอสรางถนนลาดเชื่อม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม 3 สาย 3,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.โนนฆอง สํานักการชาง

ระหวางตําบล ที่สะดวกปลอดภัย 1. สายบานหินฮาว ม.4 ไป พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.บานฝาง

หินตั้ง บานหนองอีเลิง ม.9 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

ต.บานโสกมวง กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

2. สายบานสรางแกว ม.1

บานดอนหัน ต.บานฝาง

3. สายบานโนนฆอง ถึง 

บานหนองแวง

45 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางถนนลาดยางแบบผิว 3,600,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.แกนฝาง สํานักการชาง

สายโคกใหญ - บานหนองกุง ที่สะดวกปลอดภัย เรียบ กวาง 6 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.บานฝาง

 ตําบลบานทุม ยาว 1,000 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

46 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน กวาง 6 ม. 10,063,000     -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.หวยมวง สํานักการชาง

เสริมเหล็กเสนทางบานหวยมวง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 3,100 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.ภูผามาน

หมูที่ 3 ตําบลหวยมวง - บาน หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

นอยพัฒนา ตําบลนาหนองทุม ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

กวา 18,600 ตร.ม. 

พรอมไหลทางหินคลุก



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 604

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

47 โครงการกอสรางถนน คสล. จาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางถนนคอนกรีตเสริม- 2,400,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบ.วังสวาบ สํานักการชาง

บานวังใหม ถึงดงสะคราน หมูที่ 7 ที่สะดวกปลอดภัย เหล็ก กวาง 6 ม. ยาวประ พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.ภูผามาน

มาณ 8,169 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

คสล.ไมนอยกวา 49,014 

ตร.ม.

48 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,850,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.โนนคอม สํานักการชาง

เสริมเหล็ก บานปากลวย หมูที่ 5 ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจร กวาง 5 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.ภูผามาน

ตําบลโนนคอม ถึง บานสวางโนน ยาว 1,400 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

สูง หมูที่ 3 ตําบลภูผามาน หนา 0.15 ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

49 โครงการกอสรางถนนโนนคอม - เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.ภูผามาน สํานักการชาง

นาน้ําซํา ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.ภูผามาน

กวาง 6.00 ม. ระยะทาง ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

ไมนอยกวา 3,570 ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

หรือ พื้นที่ไมนอยกวา 

 21,420 ตร.ม. 

พรอมไหลทางหินคลุกตาม

แบบที่เทศบาลกําหนด



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 605

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

50 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 825,000         -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.โนนคอม สํานักการชาง

เสริมเหล็กบานหนองนกทา หมูที่ ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจร กวาง 5 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.ภูผามาน

7 ตําบลโนนคอม ถึง บานสวาง- ยาว 300 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

โนนสูง ต.ภูผามาน หนา 0.15 ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

51 โครงการขุดลอกบึงหวยชัน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขุดลอกขนาดกวาง 10 ม. 2,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.วังชัย กองแผน

บานวังเกิ้ง หมูที่ 4 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 200 ม. ลึก 3 ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.น้ําพอง

และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

42,000 ลบ.ม. กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

52 โครงการกอสรางทางระบายน้ําลน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางทางระบายน้ําลน 2,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.วังชัย สํานักการชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กหวยเสียว ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.น้ําพอง

หมูที่ 9, 11, 12, 12, 15 กวาง 12 ม. ยาว 25 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

สูง 1 ม. และขุดลอกหนา กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

ฝายกวาง 20 ม. ลึก 3 ม.

ยาว 300 ม. 

ความลาด 1/1.5
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

53 โครงการกอสรางฝายน้ําลนคอน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีต 1,500,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.วังชัย กองแผน

กรีตเสริมเหล็กหวยยาง บานประ น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค เสริมเหล็กขนาดกวาง 13 พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.น้ําพอง

ชานิมิต หมูที่ 11 และการเกษตร ม. สันฝายสูง 2 ม. พรอม ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

สะพาน คสล. หลังฝาย และ กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ขุดลอกหนาฝาย กวาง 12

ม. ลึก 3 ม. ยาว 300 ม.

ความลาด 1/1.5

54 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม สายคลองชลประทานฝงซาย 2,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.มวงหวาน สํานักการชาง

ลาดยางแบบ CAPE SEAL สาย ที่สะดวกปลอดภัย หมูที่ 6 หมูที่ 7 ต.มวง- พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.น้ําพอง

คลองชลประทานฝงซาย หมูที่ 6 หวาน เชื่อม ต.วังชัย ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ต.มวงหวาม เชื่อม ต.วัง ขนาดกวาง 6 ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

ชัย ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.

ยาว 1,200 ม.

55 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม สายบานมวงหวาน ม.1 2,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.มวงหวาน สํานักการชาง

บานมวงหวาน หมูที่ 1 ต.มวง- ที่สะดวกปลอดภัย ต.มวงหวาน เชื่อม ต.กุดน้ํา พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.น้ําพอง

หวาน เชื่อม ต.กุดน้ําใส ใส ขนาดกวาง 5.00 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. หนา 0.15 ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

56 โครงการกอสรางถนนคสล. จาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน คสล. กวาง 5 ม. -                1,000,000      -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.บานโตน สํานักการชาง

แยกสะพานแมน้ําชี ถึงบานหินกอง ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.พระยืน

หมูที่ 6 ต.บานโตน อําเภอพระยืน ยาว 1,000 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

57 โครงการลงดินลูกรังถนนสมเด็จ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนลูกรังกวาง 5 ม. -                -              1,000,000      -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.บานโตน สํานักการชาง

พระพุฒาจารย จากสถานีสูบน้ํา ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 5,000 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.พระยืน

เฉลิมพระเกียรติ ถึง สถานีสูบน้ํา ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

สมเด็จพระพุฒาจารย กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

58 โครงการปรับปรุงคลองศักดาน-ุ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ระบบชลประทานไดมาตร 2,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา ทต.พระยืน กองแผน

สรณ น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ฐาน พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.พระยืน

และการเกษตร ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

59 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน คสล. กวาง 5 เมตร -                -              1,625,000      -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงใหม ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 500 เมตร พอใจของประ ไปมาสะดวก หนองแวง

ถึง ถนนทางไปบานหนองหญาขาว หนา 0.15 เมตร ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.พระยืน

นก ต.หนองแวง อ.พระยืน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

60 โครงการกอสรางถนนลูกรัง จาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนลูกรัง กวาง 5 เมตร 500,000         -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

หลังโรงเรียนหนองแวงฯ ถึง เขต ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 2,000 เมตร พอใจของประ ไปมาสะดวก หนองแวง

ต.ดอนชาง อ.เมือง จ.ขอนแกน หนา 0.12 เมตร ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.พระยืน

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

61 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจร กวาง 5 ม. 1,299,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.โพธิ์ไชย สํานักการชาง

เสริมเหล็ก (จากลาดยางไปทางเขา ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 480 ม. หนา 0.15 พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.โคกโพธิ์-

บานกุดลอบ หมูที่ 8) ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ ไชย

นอยกวา 2,400 ตร.ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

พรอมติดตั้งปายโครงการ 

จํานวน 1 ปาย

62 โครงการกอสรางคลองสงน้ําดาด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 8.00 ม. 4,370,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา ทต.โพธิ์ไชย กองแผน

คอนกรีต จากลําหวยสามหมอ ไป น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 1,550 ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.โคกโพธิ์-

หนองทุมใหญ ม.9 และการเกษตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ชาชนไมนอย และทําการเกษตร ไชย

พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

9,300 ตร.ม. พรอมติดตั้ง

ปายโครงการ 

จํานวน 1 ปาย
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 400 ม. 1,020,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.บานโคก สํานักการชาง

เสริมเหล็ก แยกหนองหญามา - ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. พรอมลงลูก พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.โคกโพธิ์-

สะพานลําหวยทราย ม.7 รังทั้ง 2 ขาง ตามสภาพพื้น ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ ไชย

ที่ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

นอยกวา 2,000 ตร.ม.

(ตามรายละเอียดแบบแปลน

ที่เทศบาลตําบลบานโคก

กําหนด)

64 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,250,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.บานโคก สํานักการชาง

เสริมเหล็กแยกสุขาภิบาล 13 - ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. พรอมลงลูก พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.โคกโพธิ์-

ดอนกอกดอน หมูที่ 2 รังทั้ง 2 ขาง ตามสภาพพื้น ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ ไชย

ที่ กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

65 กสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ระยะทางดําเนินการ 0.83 2,947,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

บานโนนสวาง ม.8 - บานหนอง ที่สะดวกปลอดภัย กม. พอใจของประ ไปมาสะดวก ซับสมบูรณ

หญาปลอง ม.2 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.โคกโพธิ์-

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย ไชย
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

66 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตวัด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางถนนคอนกรีตวัดปา 1,345,800       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.แวงนอย สํานักการชาง

ปาศรัทธาธรรม - บานนาจาน ที่สะดวกปลอดภัย ศรัทธาธรรม - บานนาจาน พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.แวงนอย

(หมูที่ 12 บานศรีเมือง หมูที่ 10 (สายบานศรีเมือง หมูที่ 12 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

 บานนาจาน - บานนาจาน หมูที่ 10) กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 5 ม.

ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 2,500 ตร.ม.

67 โครงการกอสรางถนนลาดยาง สาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางถนนลาดยาง 3,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.แวงนอย สํานักการชาง

หมูที่ 1 บานแวงนอย ต.แวงนอย ที่สะดวกปลอดภัย กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.แวงนอย

ถึง บานหนองแวงหวยทราย หมูที่ ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

2 ต.ละหานนา กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

68 โครงการเสริมผิวการจราจรถนนหิน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ดําเนินการเสริมการจราจร 500,000         -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

คลุกจากบานหญาคา ต.ละหานนา ที่สะดวกปลอดภัย ดวยถนนหินคลุก ระยะทาง พอใจของประ ไปมาสะดวก ละหานนา

ถึง บานโนนศิลา ต.แวงนอย  4 กม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.แวงนอย

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

69 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม 1. จากบานหนองหญาขาว 3,140,900       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

ที่สะดวกปลอดภัย ม.5 ต.ทานางแนว ถึงบาน พอใจของประ ไปมาสะดวก ทานางแนว

หนองสะแบง ต.ละหานนา ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.แวงนอย

2. ระยะทางยาว 4,450 ม กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

กวาง 6 ม. หนา 0.50 ม.

70 โครงการกอสรางลาดยางผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ระยะทาง 2,300 ม. 4,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

เคพซิล สายบานหัวนา -ลําหวยนา ที่สะดวกปลอดภัย กวาง 6 ม. พิกัดจุดเริ่มตน พอใจของประ ไปมาสะดวก ทางขวาง

- ทางหลวงชนบท 2065 (บานอี N15.77135 E102.43 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.แวงนอย

โล ต.แวงนอย) 4040 สิ้นสุด N15.788 กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

764 E102.446544

71 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนลาดยางที่ชํารุด 5,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต. สํานักการชาง

ถายในตําบลบานโคก ที่สะดวกปลอดภัย รวม ระยะทาง 3 กม. พอใจของประ ไปมาสะดวก หนองนาคํา

ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.หนองนาคํา

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

72 โครงการกอสรางถนนลาดยางจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนลาดยาง รวมระยะทาง -                5,000,000      -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต. สํานักการชาง

บานหนองหอย ต.บานโคก ถึง ที่สะดวกปลอดภัย 3 กม. พอใจของประ ไปมาสะดวก หนองนาคํา

บานใหมสามัคคี ต.ขนวน ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.หนองนาคํา

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

73 ขุดลอกบึงหนองทูมทาม บานโคก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ บึงหนองทูมทาม บานโคก- 3,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.กุดธาตุ กองแผน

นาฝาย หมูที่ 10 รวมกับ เทศบาล น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค นาฝาย หมูที่ 10 พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.หนองนาคํา

ตําบลหนองนาคํา และการเกษตร ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

74 ยกระดับถนนลูกรัง ม.11 - แยก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนนลูกรังที่ดีขึ้น 1,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.ขนวน สํานักการชาง

หนองกุงศาลาดิน ที่สะดวกปลอดภัย พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.หนองนาคํา

ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

75 กอสรางคลองสงน้ําขนาดใหญจาก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ มีคลองสงน้ําระยะไกล 20,000,000     -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา ทต.ขนวน กองแผน

บานมวงเดิม ไปถึง หนองกุง น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.หนองนาคํา

และการเกษตร ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

76 โครงการกอสรางถนน คสล. จาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางถนน คสล. ขนาด 1,900,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.เปอยนอย สํานักการชาง

บานหัวขัว ม.1 ต.เปอยนอย ถึง ที่สะดวกปลอดภัย กวาง 6 ม. ยาว 500 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.เปอยนอย

บานวังหิน ม.2 ต.สระแกว หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

กวา 3,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

77 โครงการกอสรางถนน คสล. จาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางถนน คสล. ขนาด 1,996,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.เปอยนอย สํานักการชาง

บานวังหิน ม.2 ต.สระแกว ถึง ที่สะดวกปลอดภัย กวาง 5 ม. ยาว 678 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.เปอยนอย

บานโนนเหลี่ยม ม.4 ต.เปอยนอย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

กวา 3,390 ตร.ม.

78 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางถนน คสล. ขนาด 630,000         -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.เปอยนอย สํานักการชาง

ถนนราษฏรประชาสันติ์ ต.เปอย- ที่สะดวกปลอดภัย กวาง 5 ม. ยาว 210 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.เปอยนอย

นอย อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน หนา 0.15 ม. ลูกรังไหล ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

ทาง 0.00 - 0.50 ตร.ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

79 โครงการกอสรางผิวจราจรลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 6 ม. ระยะทาง -                5,000,000      -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.เปอยนอย สํานักการชาง

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต สาย ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 2,000 ม. หรือมีพื้นที่ พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.เปอยนอย

บานโนนเมืองพัฒนา ถึง หนาสํา- ผิวจราจรแบบแอสฟลทติก ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

นักงานเทศบาลตําบลสระแกว คอนกรีตไมนอยกวา กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

12,000 ตร.ม.

80 โครงการกอสรางผิวจราจรลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 6 ม. ระยะทาง -                -              5,000,000      -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.เปอยนอย สํานักการชาง

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต สาย ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 2,000 ม. หรือมีพื้นที่ พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.เปอยนอย

บานดอนนาโน ถึง บานวังหิน ม.2 ผิวจราจรแบบแอสฟลทติก ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

คอนกรีตไมนอยกวา กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

12,000 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

81 กอสรางถนนเชื่อมระหวาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน คสล. กวาง 5 ม. 2,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.หวยโจด สํานักการชาง

บานหวยโจด - บานเวียงแกว ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 3,560 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.กระนวน

ต.หนองกุงใหญ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

ตามแบบที่ อบต.หวยโจด กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

กําหนด

82 กอสรางถนนเชื่อมระหวาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน คสล. กวาง 5 ม. 2,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.หวยโจด สํานักการชาง

บานนาฝาย - ถนนลาดยางน้ําพอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,836 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.กระนวน

- กระนวน หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

ตามแบบที่ อบต.หวยโจด กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

กําหนด

83 โครงการกอสรางถนน คสล. จาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 2,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.หวยยาง สํานักการชาง

บานนายสมชาย  สุวรรณคาม - ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.กระนวน

ทางแยกหัวนาคํา ม.1 พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

1,125 ตร.ม. ตามแบบ กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

แปลนของ ทต.หวยยาง 

กําหนด
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

84 โครงการกอสรางถนน คสล. จาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 2,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.หวยยาง สํานักการชาง

ถนนสายลําหวยทรายดูน - ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.กระนวน

โรงเรียนยางคําฯ ม.3 0.15 ม. หรือพื้นที่คอน- ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กรีตไมนอยกวา 7,500 กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

ตร.ม. ตามแบบแปลนของ

ทต.หวยยาง กําหนด

85 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 5 ม. 1,950,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.หนองสอง สํานักการชาง

คอนกรีตถนนเทศบาล 20 หมูที่  ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,000 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก หอง

2 บานหัวหนอง เขตเทศบาล หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.หนองสอง

ตําบลหนองสองหอง เชื่อมตอระ- ไมนอยกวา 5,000 ตร.ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย หอง

หวางเขตองคการบริหารสวนตําบล

สองหอง และเขตองคการบริหาร

สวนตําบลดงเค็ง

86 ซอมแซมถนนลาดยางเสนทางบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ยาว 2,500 ม. กวาง 6 ม 4,955,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

โนนตาเถร ไป บานหนองหหวา ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก หนองเม็ก

หมูที่ 7 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.หนองสอง

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย หอง
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

87 กอสรางสะพานขามลําหวยตะกั่ว เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ระยะทาง 6 ม. 4,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

ปา หมูที่ 8 ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,000 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก ตะกั่วปา

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.หนองสอง

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย หอง

88 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 - เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถนน คสล. กวาง 4 ม. 5,109,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.โนนธาตุ สํานักการชาง

หมูที่ 2 ต.โนนธาตุ อ.หนองสอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 2,550 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.หนองสอง

หอง จ.ขอนแกน ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ หอง

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

89 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม บานหนองคลองเจริญ หมูที่ 5,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.สําโรง สํานักการชาง

แยกทางหลวงหนองสองหอง - ที่สะดวกปลอดภัย 9 และบานหนองคลองใหญ พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.หนองสอง

บานไผ หมูที่ 7 หมูที่ 7 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ หอง

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

ยาว 2,000 ม. มีพื้นที่ลาด

ยางไมนอยกวา 12,000 

ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

90 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 4 ม. 1,536,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.ซําสูง สํานักการชาง

เสริมเหล็ก ซอยวัดปาสันติธรรม ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 600 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.ซําสูง

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

รายละเอียดตามแบบแปลน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

ของเทศบาลตําบลซําสูง

91 โครงการกอสรางทอระบายน้ําลอด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ทอระบสยน้ําลอดเหลี่ยม 4,026,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.ซําสูง สํานักการชาง

เหลี่ยมดานหลังสถานีตํารวจภูธร ที่สะดวกปลอดภัย ขนาด 2.4 x 4 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.ซําสูง

อําเภอซําสูง ยาว 167 ม. รายละเอียด ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

ตามแบบแปลนของเทศบาล กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

ตําบลซําสูง

92 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ วางทอระบายน้ําเพื่อการ 5,431,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา ทต.ซําสูง กองแผน

บานออคํา หมู 4 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค เกษตร ขนาดทอ คสล. เสน พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.ซําสูง

และการเกษตร ผาศูนยกลาง 1.20 ม. ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

วางทอยาว 854 ม. พรอม กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

กอสรางถนนดินหลังทอ

ขนาดกวาง 4 ม. 

ยาว 854 ม. รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลซําสูง
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

93 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ เจาะบอบาดาลขนาด 6 นิ้ว 485,000         -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา ทต.ซําสูง กองแผน

เกษตร น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค จํานวน 1 บอ บริเวณที่ พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.ซําสูง

และการเกษตร สาธารณประโยชน ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

บานกระนวน หมู 2 กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

94 โครงการกอสรางโรงลางผักปลอดภัย อาคาร คสล. ขนาดพื้นที่ใช 800,000         -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา ทต.ซําสูง กองแผน

จากสารพิษ บานหวยเตย หมูที่ 1 สอยไมนอยกวา 96 ตร.ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.ซําสูง

ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

95 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานเพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. -                -              -              900,000        รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.หวยเตย สํานักการชาง

หวยเตย - บานนาฝาย อ.ชื่นชม ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 500 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.ซําสูง

จังหวัดมหาสารคาม ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

96 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. 1,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.หวยเตย สํานักการชาง

โรงเรียนบานหลุบเลา -บานจอมศรี ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,300 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.ซําสูง

อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม หนา 0.15 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 619

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

97 โครงการขุดลอกลําหวยเตย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 6 ม. 1,500,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.หวยเตย กองแผน

บานหวยเตย หมูที่ 1 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 800 ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.ซําสูง

และการเกษตร ลึก 1.50 ม. ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

98 โครงการขุดลอก หนองตะนา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดพื้นที่ 10 ไร 1,900,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.หวยเตย กองแผน

บานหวยเตย หมูที่ 1 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเฉลี่ย 2 ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.ซําสูง

และการเกษตร ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

99 โครงการกอสรางฝายน้ําลน มข เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดสันฝายสูง 1.50 ม. -                -              -              400,000        รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.หวยเตย กองแผน

2527 (ลําหวยเตย) บานหวยเตย น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ผนังขางสูง 3 ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.ซําสูง

หมูที่ 1 และการเกษตร ยาว 12 ม. ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

100 โครงการขุดลอกหนองกุงดิ่ง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 40 ม. -                1,000,000      -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.หวยเตย กองแผน

บานหัวฝาย หมูที่ 2 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 130 ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.ซําสูง

และการเกษตร ลึก 1.50 ม. ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

101 โครงการขุดลอกหนองวังน้ําขาว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 100 x 100 1,600,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.หวยเตย กองแผน

บานโสกขาแกว หมูที่ 3 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2 ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.ซําสูง

และการเกษตร ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

102 โครงการขุดลอกหนองวังน้ําขาว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 100 x 100 -                1,600,000      -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.หวยเตย กองแผน

บานโสกขาแกว หมูที่ 3 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2 ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.ซําสูง

และการเกษตร ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

103 โครงการขุดลอกหนองเจาปู เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 100 x 150 -                -              -              1,900,000     รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.หวยเตย กองแผน

บานโสกขาแกว หมูที่ 3 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ]7d 2 ,. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.ซําสูง

และการเกษตร ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

104 โครงการกอสรางฝายน้ําลนกุดผัก- เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดสันฝายสูง 2.00 ม. -                600,000        -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.หวยเตย กองแผน

หนาม บานสวาง หมูที่ 4 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ผนังขางสูง 3.50 ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.ซําสูง

และการเกษตร ยาว 15 ม. ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 621

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

105 โครงการขุดลอกโสกตุกหลุก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 200 ม. -                -              2,000,000      -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.หวยเตย กองแผน

บานสวาง หมูที่ 4 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 300 ม. ลึก 3 ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.ซําสูง

และการเกษตร ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

106 โครงการขุดลอกหนองผือ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 60 ม. -                -              500,000        -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.หวยเตย กองแผน

บานสวาง หมูที่ 4 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 100 ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.ซําสูง

และการเกษตร ลึก 2 ม. ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

107 โครงการกอสรางทางน้ําลนผาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดฝายยาว 30 ม. -                2,000,000      -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.หวยเตย สํานักการชาง

บริเสณหวยสายบาตร (หนองทุม) ที่สะดวกปลอดภัย พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.ซําสูง

บานหลุบเลา หมูที่ 5 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

108 โครงการขุดลอกหนองซําโอง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 100 ม. 1,500,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต.หวยเตย กองแผน

บานซําโอง หมูที่ 6 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 200 ม. พอใจของประ อุปโภค บริโภค อ.ซําสูง

และการเกษตร ลึก 3 ม. ชาชนไมนอย และทําการเกษตร

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 622

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

109 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายขาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. 1,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

โรงงานพลาสติกถึงนาดาน หมูที่ 2 ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 5,000 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก บานโนน

ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.ซําสูง

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

110 โครงการกอสรางถนน คสล. สายขางเพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. 600,000         -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

โรงงานพลาสติกถึงนาดาน หมูที่ 2 ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 800 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก บานโนน

ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.ซําสูง

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

111 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 x 400 ม. 600,000         -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

สายบานนายม - บานแหว หมู 5 ที่สะดวกปลอดภัย พอใจของประ ไปมาสะดวก บานโนน

ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.ซําสูง

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

112 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 x 800 ม. 600,000         -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

สายบานนายม - บานแหว หมู 1, 2 ที่สะดวกปลอดภัย พอใจของประ ไปมาสะดวก บานโนน

ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.ซําสูง

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 623

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

113 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 x 800 ม. -                500,000        -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

จากบานโพธิ์ศรี ถึงคลอง 7R ที่สะดวกปลอดภัย พอใจของประ ไปมาสะดวก บานโนน

บานหนองตูม ต.หนองตูม ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.ซําสูง

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

114 โครงการกอสรางทอเหลี่ยมขาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 x 10 ม. 600,000         -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

ลําหวยบง บานโนน หมูที่ 1 ถึง ที่สะดวกปลอดภัย พอใจของประ ไปมาสะดวก บานโนน

บานหมอ หมู 6 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.ซําสูง

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

115 โครงการขุดลอกบึงใหม หมูที่ 1, 2 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ หมูที่ 4 1,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต. กองแผน

น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค พอใจของประ อุปโภค บริโภค บานโนน

และการเกษตร ชาชนไมนอย และทําการเกษตร อ.ซําสูง

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

116 โครงการขุดลอกหนองนาแวง หมูที่ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ หมูที่ 4 -                -              1,000,000      -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต. กองแผน

3, 4 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค พอใจของประ อุปโภค บริโภค บานโนน

และการเกษตร ชาชนไมนอย และทําการเกษตร อ.ซําสูง

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 624

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

117 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 x ยาว 200 ม. -                1,000,000      -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต. สํานักการชาง

บานโคกใหม ถึง บานสําโรง หมูที่ 6 ที่สะดวกปลอดภัย พอใจของประ ไปมาสะดวก บานโนน

ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ อ.ซําสูง

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

118 โครงการกอสรางระบบประปาผิวดิน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ระบบประปาผิวดิน -                3,000,000      -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต. กองแผนฯ

หมูบาน ม.6 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค พอใจของประ อุปโภค บริโภค บานโนน

และการเกษตร ชาชนไมนอย และทําการเกษตร อ.ซําสูง

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

119 โครงการถมดินหนองสาธารณประ- เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ หนองสระพัง -                -              2,000,000      -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต. กองแผนฯ

โยชน สายหนองสะพัง หมูที่ 3 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค พอใจของประ อุปโภค บริโภค บานโนน

และการเกษตร ชาชนไมนอย และทําการเกษตร อ.ซําสูง

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ

120 โครงการกอสรางฝายเก็บน้ํา หวยใต เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ประชาชนหมูที่ 1 - 2 -                1,000,000      -              -              รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา อบต. กองแผน

หมูที่ 2 น้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค พอใจของประ อุปโภค บริโภค บานโนน

และการเกษตร ชาชนไมนอย และทําการเกษตร อ.ซําสูง

กวา รอยละ 60 อยางเพียงพอ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 625

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

121 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 x ยาว 200 ม. 1,000,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.บานโนนสํานักการชาง

บานโนน หมู 1, 2 บานกุดทิง หมู ที่สะดวกปลอดภัย พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.ซําสูง

4 ถึง บานสําโรง ต.บานขาม ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

122 โครงการขุดบอน้ําบาดาลเพื่อการ บอน้ําบาดาล 2 บอ 400,000         -              -              -              รอยละความพึงพประชาชนมีน้ํา อบต.หวยเตย กองแผน

เกษตร บริเวณปาชาสาธารณประ- ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค อ.ซําสูง

โยชน บานสวาง หมูที่ 4 ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

123 โครงการกอสรางถนน คสล. กวาง 5 ม. 1,895,000       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.หวยเตย สํานักการชาง

สายบานโสกขาแกว - บานดงซํา ยาว 740 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.ซําสูง

(ขก.ถ.217-07) บานโสกขาแกว หนา 0.15 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

124 โครงการซอมสรางสรางถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กอสรางถนนผิวจราจร 3,800,000       รอยละความพึง ประชาชนสัญจร ทต.นาคํา สํานักการชาง

ผิวจราจรลาดยาง Cape Seal ที่สะดวกปลอดภัย ลาดยาง 1 สาย พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.อุบลรัตน

ทางหลวงชนบท สาย ขก 5033 กวาง 6 ม. ยาว 2,400 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 626

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 04

125 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 6 ม. 3,571,800       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.ทุงโปง สํานักการชาง

เสริมเหล็ก หมูที่ 4, 3 ถึงทางแยก ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,275 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.อุบลรัตน

หมูที่ 5 หนา 0.15 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

126 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดกวาง 5 ม. 2,773,100       -              -              -              รอยละความพึง ประชาชนสัญจร อบต.ทุงโปง สํานักการชาง

เสริมเหล็ก หมูที่ 6 ถึง หมูที่ 1 ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,300 ม. พอใจของประ ไปมาสะดวก อ.อุบลรัตน

หนา 0.15 ม. ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

333,194,091  21,700,000   13,125,000   3,200,000    รวม  126  โครงการ


	อุตสาหกรรม

