
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 465 499,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นหนองแสง หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

12,17 ต าบลพระลับ - ทางหลวงแผ่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,860 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ดินหมายเลข 230 อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 465 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นโคกน้อย หมู่ที่ 14 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,860 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 230 อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 ประจ าปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 38



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 352 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นแฮด หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นแฮด - บา้นโนนพนัชาติ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 10 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอ

บา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น 

4 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 358 499,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นดอนธาตุ หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,790 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2183 อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

5 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 461 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,844 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2183 อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 39



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

6 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 358 499,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นหนองงูเหลือม คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 3 ต าบลหนองตูม - ทางหลวง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,790 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผ่นดิน หมายเลข 2183 อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

7 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 0.50 เมตร ยาว ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั 262 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2183 อ าเภอเมือง ลาดยางไม่น้อยกว่า 

จังหวัดขอนแก่น 1,834 ตร.ม. 

8 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง 499,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นหนองกอย หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 0.50 เมตร ยาว ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 ต าบลแดงใหญ่ - บา้นโนนเรือง และปลอดภยั 261 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 18 ต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมือง ลาดยางไม่น้อยกว่า 

จังหวัดขอนแก่น 1,827 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 40



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

9 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) แบบ Pavement In- คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 0.50 เมตร ยาว ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

Place Recycling สายบา้นม่วง หมู่ที่ และปลอดภยั 145 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

10,11 ต าบลบา้นทุ่ม - บา้นสาวะถี ลาดยางไม่น้อยกว่า 

หมู่ที่ 7,8 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง 1,015 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

10 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 145 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) แบบ Pavement In- คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

Place Recycling บา้นวังตอ หมู่ที่ และปลอดภยั เมตร ยาว 145 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

10,14 ต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมือง - หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,015 ตร.ม.

11 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 145 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) แบบ Pavement In- คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

Place Recycling บา้นลาดนาเพยีง และปลอดภยั เมตร ยาว 145 เมตร หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 14,20 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

ถึง อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น 1,015 ตร.ม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 41



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

12 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) แบบ Pavement In- คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 0.50 เมตร ยาว ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

Place Recycling บา้นหนิขาว หมู่ที่ และปลอดภยั 145 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

15 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง - ยางไม่น้อยกว่า 1,015

อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น

13 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ แบบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 258 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เคพซีล บา้นหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนสมบรูณ์- ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,548 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2 อ าเภอบา้นแฮด 

จังหวัดขอนแก่น   

14 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 363 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นหนองขาม หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

15 ต าบลบา้นเปด็ - ถนนเหล่านาดี และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,815 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 42



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

15 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 306 499,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) ศูนย์เคร่ืองจักรกล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,836 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

16 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 303 499,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นหนองบวัน้อย คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 10,13 ต าบลหนองตูม - และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,818 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

17 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 354 499,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นหนองผือ ม.1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นไผ่ - บา้นหนองแวงไร่ ม.1 ต าบล และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,770 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ในเมือง  อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น 
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

18 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 438 499,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นทุ่งมน หมู่ที่ 8 - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นกอบง หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นไผ่ - และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,752 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 704 1,999,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกกุง หมู่ที่ 9 ต าบลศรีสุข - ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

วังเพิ่ม อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั พื้น คสล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

3,520 ตร.ม. 

กว้าง 6 เมตร ยาว 585 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 650 1,954,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นแสงจันทร์ หมู่ที่ 9 ต าบลกุดน้ าใส- คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัด และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น กว่า 3,250 ตร.ม.

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 7 เมตร ยาว 240 1,347,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นกุดกว้าง หมู่ที่ 17 ต าบลเมืองเก่า- คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.20 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดอนช้าง อ าเภอเมือง จังหวัด และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น กว่า 1,680 ตร.ม.
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

22 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 585 1,978,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) สาย ขก ถ 10047 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นนาง้อง-บา้นโนนสมบรูณ์ อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น แอสฟลัทค์อนกรีตไม่น้อย

กว่า 4,680 ตร.ม.

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร 487,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ปา่เปอืย ม.1 ต าบลโนนสมบรูณ์-บา้น คมนาคมที่สะดวก ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาง้อง ม.2 ต าบลนาง้ิว อ าเภอ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  810  ตร.ม.

24 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 924 2,650,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต สายบา้นผักหวาน หมู่ที่ 2  คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.04 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นลาน - ต าบลหนิต้ัง และปลอดภยั ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,620

ตร.ม.

25 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 750 2,000,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.คอนฉิม - บา้น คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางเคพซีล ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทา่เยีย่ม หมู่ที่ 10 ต าบลใหม่นาเพยีง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 3,750 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

26 ซ่อมเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลัทค์อนเพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 622 2,000,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สาย ขก ถ 1 0050 บา้นหนองโน- คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นทุ่งใหญ่ ต าบลกระนวน อ าเภอ และปลอดภยั 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กระนวน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 4,976 ตร.ม

 

27 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต  เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 925 3,000,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 4050 แยกทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2019 - บา้นบอ่ ม.4 ต.บา้นดง อ าเภอและปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 อ.อุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 7,416 ตร.ม

28 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ตะกัว่ปา่ หมู่ที่ 1 - บา้นหนองเปล่ง คมนาคมที่สะดวก เมตร ลงลูกังผิวจราจร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 3 ต าบลตะกัว่ปา่ อ าเภอ และปลอดภยั หนา 0.15 เมตร หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณลงลูกรังไม่น้อย

เชื่อมกับเขตอ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ กว่า 1,465 ลบ.ม.

จังหวัดบรีุรัมย์ (บดอัดแน่น) 
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

29 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ดอนตะแบง หมู่ที่ 8 - บา้นหนองคูบวั คมนาคมที่สะดวก เมตร ลงลูกรังหนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 4 ต าบลตะกัว่ปา่ อ าเภอ และปลอดภยั เมตร หรือมีปริมาณลง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,465 

เชื่อมต่อเขตต าบลนาโพธิ ์อ าเภอ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

นาโพธิ ์จังหวัดบรีุรัมย์ 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 220 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ต าบลพระลับ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงถนนศรีจันทร์ อ าเภอเมือง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. 

พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 - 7 เมตร ยาว 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นเลิงเปอืย หมู่ที่ 13 ต าบลพระลับ คมนาคมที่สะดวก 145 เมตร หนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงถนนศรีจันทร์ อ าเภอเมือง และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ถนน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

890 ตร.ม. พร้อมลูกรัง

กลบไหล่ทาง 
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 218 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นบงึอีเฒ่า หมู่ที่ 5 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 872 ตร.ม.พร้อมลูกรัง

กลบไหล่ทาง

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 218 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นศิลา หมู่ที่ 28 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ทางเล่ียงเมือง) อ าเภอเมือง กว่า 872 ตร.ม.พร้อมลูกรัง

จังหวัดขอนแก่น กลบไหล่ทาง

34 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองปงิ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10,18 ต าบลสาวะถี - ถนน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ลาดยาง(สายบา้นหนองปงิ-บา้นหนองปอ) และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ลาดเอียง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,612 ลบ.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 48



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

35 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,125 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ลาดนาเพยีง หมู่ที่ 14 ต าบลสาวะถี - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 บา้นหนองกุงน้อย หมู่ที่ 12 ต าบล และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ลาดเอียง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม.

36 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นเพิ้ยฟาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,875 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.13-ถนนลาดยาง(สาย ขก ถ 10066 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นลาดนาเพยีง-บา้นหนองเซียงซุย) และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ลาดเอียง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,627 ลบ.ม.

37 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นสาวะถี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,125 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.6 ต าบลสาวะถ-ีถนนลาดยาง(สาย ขก คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

3238 บา้นโนนกู่-บา้นปา่หวายนั่ง) และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ลาดเอียง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 49



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

38 ก่อสร้างถนนลูกรังบา้นสายบา้นหนิขาว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,520 490,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.15 ต าบลสาวะถ-ีทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2009 อ าเภอเมือง จังหวัด และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ลาดเอียง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,562 ลบ.ม.

39 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองตาไก้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,125 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.17 ต าบลสาวะถ-ีถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สายบา้นม่วงโป้-อ าเภอบา้นฝาง) และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ลาดเอียง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม.

40 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกล่าม เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลสาวะถี - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,075 เมตร หนา ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบทหมายเลข 2009 อ าเภอเมือง และปลอดภยั 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร

ยาว 2,000 หนา 0.10 

เมตร (บดอัดแน่น) หรือมี

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,384 ลบ.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 50



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

41 ก่อสร้างถนนลูกรังบา้นม่วงโป ้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 625 ม. 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 23 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง - คมนาคมที่สะดวก ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดิน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลปา่หวายนั่งอ าเภอบา้นฝาง และปลอดภยั ถมไม่น้อยกว่า  2,156 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม. (บดอัดแน่น) ลงลูก

รังตลอดสายหนา 0.15 ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 496 ลบ.ม.บดอัดแน่น

42 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนแดง ม.5 เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 485,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลบา้นขาม-ต าบลบวัใหญ่ คมนาคมที่สะดวก 600 เมตร ลูกรังหนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั เมตร (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

477 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 

4 เมตร ยาว 2,310 เมตร

ลูกรังหนา 0.15เมตร 

(บดอัดแน่น ) ปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,489 

ลบ.ม. ความยาวรวม 

2,910 เมตร ปริมาตร

ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า

1,966 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 51



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

43 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดงเย็น ม.12 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 476,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน้ าพอง-ต าบลกระนวนคมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั (บดอัดแน่น)ปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ไม่น้อยกว่า 1,935 ลบ.ม.

44 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นโคกม่วง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ 10 ต าบลศรีสุข - ต าบลวังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,754 เมตร หนา ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนิคลุกไม่น้อยกว่า

1,156 ลบ.ม.

45 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นโคกเจริญ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,790 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ 14 ต าบลศรีสุข - ต าบลนาจาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,171 ลบ.ม.

46 ปรับปรุงถนนหนิคลุกบา้นศรีสุข หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,770 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

3 ต าบลศรีสุข - ต าบลวังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั (เกล่ียเรียบ)หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนิคลุกไม่น้อยกว่า 1,163

ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 52



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

47 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นสวนสวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,250 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแดง อ าเภอสีชมพ ูจังหวัด และปลอดภยั เมตร (บดอัดแน่น) หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,451 ลบ.ม. 

48 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นคลองสมบรูณ์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,897 ม. 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15  ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแดง อ าเภอสีชมพ ูจังหวัด และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น กว่า 1,508 ลบ.ม. 

49 ก่อสร้างทอ่สามเหล่ียม คสล.ข้าม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80X1.80 ยาว 439,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ล าหว้ยมะเฟอืง(ตอนล่าง) บา้นบก คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิดสามช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 7 ต าบลหนองสองหอ้ง - ต าบล และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ดงเค็ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัด

ขอนแก่น

50 ก่อสร้างทอ่สามเหล่ียม คสล.ข้าม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80X1.80 ยาว 332,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ล าหว้ยวังคูณ บา้นโนนกราด หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิดสองช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองสองหอ้ง - ต าบลดงเค็ง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 53



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

51 ก่อสร้างทอ่สามเหล่ียม คสล.ข้าม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80X1.80 ยาว 332,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ล าหว้ยบกัหนวด บา้นบก หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิดสองช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองสองหอ้ง  อ าเภอ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น - 

อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. 500,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนข่า ม.5 ต าบลโนนข่า และปลอดภยั ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  840 ตร.ม.

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากเพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 168 500,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองแวงใน ม.9 ต าบลมะเขือ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น กว่า 840 ตร.ม.

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 155

สายบา้นหนองโก หมู่ที่ 1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองโก - บา้นนาเลาะ หมู่ที่ 4 และปลอดภยั ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 54



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 186 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนราศรี  หมู่ที่ 18 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(คุ้มเก้าบาท) - บา้นผักแว่นด า หมู่ที่ 16 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองโก - บา้นทรัพย์สมบรูณ์ ไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม.

หมู่ที่ 5 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 218 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นใหม่นาเพยีง หมู่ที่ 1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ - บา้น และปลอดภยั พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หวัทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอพล ไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแก่น 

57 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโพนงาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 800 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลทา่นางแนว อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แวงน้อย - เชื่อมต าบลโนนทอง และปลอดภยั เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 636 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 55



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

58 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 500,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองบวัเลิงน้ าซับ-ที่สาธารณะ คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกดินแดง เขตบา้นโนนเขวา ม.1 และปลอดภยั เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลทา่นางแนว อ าเภอแวงน้อย มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

 จังหวัดขอนแก่น 795 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

พร้อมดินถม (บดอัดแน่น)

หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 1,827 ลบ.ม.

59 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองแวงหว้ยทรายทา่นางแนว-บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลละหานนา - และปลอดภยั เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

สถานีสูบน้ าทา่หนองแดง อ าเภอ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,351 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) พร้อมดินถม

(บดอัดแน่น)หรือมีปริมาตร

ดินถมไม่น้อยกว่า 2,061

ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 56



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

60 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขตบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 935 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทา่นางแนว หมุ่ที่ 2 ต าบลทา่นางแนว คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงเขตต าบลละหานนา อ าเภอ และปลอดภยั เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 743 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) พร้อมดินถม

(บดอัดแน่น)หรือมีปริมาตร

ดินถมไม่น้อยกว่า 2,061

ลบ.ม.

61 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ชนบทหมายเลข 229-บา้นหนองม่วง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 12 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,840.43 ลบ.ม.

62 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกสูง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลนางาม เชื่อมทางหลวง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สายบา้นนางาม - บา้นหนองสองหอ้ง และปลอดภยั เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,840.43 

ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 57



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นซ าเปบิ หมูที่ 6 ต าบลนาฝาย - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลวังสวาบ อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 830 ตร.ม.

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 139 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนคอม หมู่ที่ 1 ต าบลโนนคอม คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ต าบลภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีพื้รที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 834 ตร.ม. 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นวังใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบลวังสวาบ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงหมายเลข 12 อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 830 ตร.ม.

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาฝาย - บา้นวังใหม่ 6 ต าบลวังสวาบ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 830 ตร.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 58



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

67 ปรับปรุงถนนลูกรัง(บดอัดแน่น)สายแยก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวงชนบท สาย ขก 4038 - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนเหล่ียม หมู่ที่ 4 ต าบลเปอืยน้อย และปลอดภยั (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 360 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

(บดอัดแน่น) ความยาว

รวม 2,260 เมตร 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,796 ลบ.ม. 

68 ปรับปรุงถนนลูกรัง(บดอัดแน่น)สายแยก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2297 - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หวัขัว หมู่ที่ 1 ต าบลเปอืยน้อย อ าเภอ และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เปอืยน้อย จังหวัดขอนแก่น ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,795

ลบ.ม.  

69 ปรับปรุงถนนลูกรัง(บดอัดแน่น)สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,250 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

วังม่วง หมู่ที่ 1 ต าบลวังม่วง - บา้นโนน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สามเหล่ียม หมู่ที่ 4 ต าบลเปอืยน้อย และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัดขอนแก่น ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,788

 ลบ.ม.  

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 59



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 163 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือพื้นที่คอนกรีต ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ปอแดง อ าเภอชนบท - บา้นบะแค และปลอดภยั เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 5 ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ 815 ตารางเมตร

จังหวัดขอนแก่น 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองเพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 145 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทุ่ม ม.2 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภเูวียง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น เชื่อมต่อถนนลาดยาง สายและปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง-อ าเภอชุมแพ กว่า 870 ตร.ม. 

72 ปรับปรุงถนนดินสายวัดปา่บา้นศาลาดิน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 620 492,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.7 ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่นเชื่อมต่อถนนลาดยาง สายและปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขก ถ 10016 ไม่น้อยกว่า 9,500 ลบ.ม.

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 205 499,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขามเปี้ย ม.9 (คุ้มวังอุดม) ต าบลบา้นแฮด-คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม.(ไม่มี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอบา้นและปลอดภยั ไหล่ทาง)หรือมีพื้นที่คอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แฮด จังหวัดขอนแก่น กรีตไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 60



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5เมตร ยาว 166 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดง หมู่ที่ 15 ต าบลโคกส าราญ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ต าบล และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด กว่า 830 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแก่น 

75 ปรับปรุงถนนหนิคลุก สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองน้ าขุน หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นหนั คมนาคมที่สะดวก เมตร งานผิวจราจร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอโนนศิลา - บา้นวังหนิ หมู่ที่ 1 และปลอดภยั หนิคลุกเกล่ียเรียบ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลวังหนิ หมู่ที่ 1 ต าบลวังหนิ หนา 0.10 เมตร 

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น ลาดเอียง 1:2 ปริมาตร

หนิคลุก 702 ลบ.ม.

(เกล่ียเรียบ)

76 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นผักหวาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 174 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลหนองปลาหมอ - เชื่อม คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขตต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา และปลอดภยั (ชนิดไม่มีไหล่ทาง)หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย  

870 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 61



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

77 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นชาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 174 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลเปอืยใหญ่ - เชื่อมเขต คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา และปลอดภยั (ชนิดไม่มีไหล่ทาง)หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย  

870 ตร.ม.

78 ก่อสร้างพนังกัน้น้ าล าหว้ยสามหมอ-ล า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 337 ม. 500,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

น้ าชี บา้นมูลนาค ม.7 ต าบลโพธิไ์ชย คมนาคมที่สะดวก ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ขุดไม่น้อยกว่า 4,718 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

79 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 287 465,000 ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองทุ่ม ม.2 ต าบลวังหนิลาด- คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัด และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น 

80 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 287 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนทองหลาง ม.2 ต าบลนาหนอง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทุ่ม-ทางหลวงหมายเลข 201 อ าเภอ และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 62



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

81 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 287 เมตร 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นน้อยพรสวรรค์ ม.12 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาหนองทุ่ม-ทางหลวงหมายเลข 201 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,722 ตร.ม.

82 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 287 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนโก ม.6 ต าบลนาหนองทุ่ม- คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงหมายเลข 201 อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

83 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 218 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองหนามแทง่ ม.7 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขียด-ทางหลวงเลข 201 อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.

84 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 287 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองบวั ม.3 ต าบลโนนสะอาด- คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงหมายเลข 12 อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 63



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

85 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 287 ม. 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนหนั ม.9 ต าบลชุมแพ-ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสะอาด อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั กว่า 1,722 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

86 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 287 ม. 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองหว้า ม.6 ต าบลหนองเสาเล้า- คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงหมายเลข 12 อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั กว่า 1,722 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังวหวัดขอนแก่น

87 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 287 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโสกก้อง ม.6 ต าบลวังหนิลาด- คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวง 228 อ าเภอชุมแพ จังหวัด และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น

88 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 248 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นเหมือดแอ่ ม.2 ต าบลโนนสะอาด- คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองเขียด อ าเภอชุมแพ จังหวัด และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,736 ตน.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 64



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

89 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 204 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

นาเพยีง ม.4 ต าบลส าราญ-ทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข ขก 1027 อ าเภอเมือง และปลอดภยั  พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 816 ตร.ม.

90 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบา้นหนองแวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 261 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.8,14 ต าบลกุดธาตุ-ต าบลบา้นโคก คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,566 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

91 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบา้นโคกนาฝาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 261 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.10 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น-ทางหลวง 2133 และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,566 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

92 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางหลวง 2133 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 310 ม. 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหวันาหม่อ ม.7,15 ต าบลกุดธาตุ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,550 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 65



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

93 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ขก 2133- เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 297 ม. 360,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนลาน ม.6 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 1,188 ตร.ม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

94 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบา้นกุดธาตุ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 226 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.1 ต าบลกุดธาตุ-ต าบลบา้นโคก อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ไม่น้อยกว่า 1,582 ตร.ม.

95 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางหลวง 2133 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 226 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นกุดธาตุ ม.2 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ไม่น้อยกว่า 1,582 ตร.ม.

96 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบา้นกุดธาตุน้อยเพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 199 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.2 ต าบลกุดธาตุ-ต าบลบา้นโคก อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ไม่น้อยกว่า 1,592 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 66



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

97 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ขก 3019- เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 226 465,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แหล่งทอ่งเที่ยวน้ าตกตาดโตน บา้นกุดธาตุคมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

น้อย ม.12 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค าและปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,582 ตร.ม.

98 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบา้นหวัภ ูม.3 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 194 455,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า-ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ไม่น้อยกว่า 1,552 ตร.ม.

99 ปรับปรุงถนนลาดยาง บา้นโนนทนั ม13 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 265 450,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลนาจาน-ต าบลศรีสุข อ าเภอสีชมพู คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 1,590 ตร.ม. 

100 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจากถนน ขก. เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 201 455,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ถ 10021 สายบา้นหนัโคกกลาง-บา้นหว้า คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทอง ม.1,8 ต าบลหว้าทอง-ต าบลทุ่งชมพู และปลอดภยั 1 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,608 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 67



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

101 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจากถนน ขก. เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 201 455,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ถ 10021 สายบา้นหนัโคกกลาง-บา้นพระ คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บาท ม.2 ต าบลหว้าทอง-ต าบลทุ่มชมพู และปลอดภยั 1 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,608 ตร.ม.

102 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจากถนน ขก. เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 201 455,000             ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง-บ้านโคก คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กลาง ม.4 ต าบลหว้าทอง-ต าบลทุ่งชมพู และปลอดภยั 1 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง ขังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,608 ตร.ม.

103 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 - โคกสูง หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก 2,059 เมตร ลูกรังหนา ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนางาม - ต าบลนาข่า อ าเภอ และปลอดภยั 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม.

104 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนงาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 - โคกสูง หมู่ที่ 4 ต าบลนางาม คมนาคมที่สะดวก 2,059 เมตร ลูกรังหนา ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั 0.15 เมตร หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

 1,637 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 68



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 178 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม. 

พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง 

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 218 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนยาง หมู่ที่ 16 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นสงเปอืย หมู่ที่ 12 ต าบลบงึเนียม และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม. 

พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง 

107 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกกลาง ม.6 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. 185,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น-ต าบลหนองกุงศรี อ าเภอและปลอดภยั (บดอัดแน่น)ปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม.

108 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นปา่เปอืย ม.1 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. 337,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลโนนสมบรูณ์-บา้นนาง้อง ม.2 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด และปลอดภยั (บดอัดแน่น)ปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,351 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 69



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 158 478,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นวังน้ าทพิย์ ม.10 ต าบลโนนสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น- และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นปา่ไม้ ม.2 ต าบลหนองกุงศรี

อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 164 479,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายข้างที่ว่าการอ าเภอโนนศิลา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนศิลา - บา้นโนนแดงน้อย และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 2 ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแก่น 

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 140 487,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร  ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เทศบาลต าบลโนนศิลา - เชื่อมเขต และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 165 482,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ต าบลโนนแดง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร  ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอโนนศิลา - เขตต าบลหวัหนอง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 70



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองหว้า หมู่ที่ 5 ต าบลโนนแดง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอโนนศิลา - เขตต าบลหวัหนอง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. 

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนรัง หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขตเทศบาลต าบลโนนศิลา และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 169 493,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยแคน หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นหนั คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอโนนศิลา - เขตต าบลหนองน้ าใส และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นวังคูณ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเม็ก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองกุง หมู่ที่ 2 ต าบลหนัโจด และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น 840 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 71



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 467,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นขอนสัก หมู่ที่ 4 เทศบาลต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนศิลา - เขตต าบลโนนศิลา อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 137 400,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร  ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา - เขต และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นแทน่ อ าเภอชนบท ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น 

119 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นทา่นางแนว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,798 ม. 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 หมู่ที่ 2 ต าบลทา่นางแนว - บา้น คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ศรีชุมพร หมู่ที่ 9 ต าบลละหานนา และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,429 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 72



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

120 ปรับปรุงพนังกัน้น้ าชี จากสะพาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,790 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ มีพนังปอ้งกันน้ าทว่ม

แม่น้ าชีสายบา้นทา่นางแนว หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า และสัญจรไปมาสะดวก

ต าลทา่นางแนว อ าเภอแวงน้อย - และปอ้งกันน้ าทว่ม ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60

บา้นโนนข่า หมู่ที่ 4 ต าบลโนนทอง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 1,423 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

121 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,790 ม. 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองดู่พฒันา หมู่ที่ 15 (ด้านหลัง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โรงเรียน) ต าบลละหานนา - ถนน และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลาดยาง ต าบลทา่นางแนว อ าเภอ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1,423 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

122 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองผือ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,785 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 (แยกไปโคกโปง่) ต าบล คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ละหานนา - ถนนลาดยางบา้น และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองกุง ต าบลทา่นางแนว อ าเภอ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1,419 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 73



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

123 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นปา่เปง้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลแวงน้อย - บา้น คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสะแบง หมู่ที่ 12 ต าบล และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ละหานนา อ าเภอแวงน้อย ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

จังหวัดขอนแก่น 1,431 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

124 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนถาวร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 16 ต าบลละหานนา - บา้นปา่เปง้ คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 8 ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย และปลอดภยั เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,431 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

125 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นดู่โพธิต์าก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 11 ต าบลเมืองเพยี - บา้นโนนข่า คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 4 ต าบลหวัหนอง อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,219 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 74



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 176 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร  ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หวัหนอง - เขตเทศบาลเมืองบา้นไผ่ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 880 ตร.ม.

127 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นลาน หมู่ที่ 5 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,820 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลบา้นลาน - บา้นสว่าง หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนิต้ัง อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั ลาดชัน 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,466 ลบ.ม.

128 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นขามปอ้ม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นลาน - ต าบลหนิต้ัง คมนาคมที่สะดวก  2,820 เมตร หนา 0.10 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั เมตร ลาดชัน 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,466 ลบ.ม

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นลาน - ต าบลหนิต้ัง อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 850 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 75



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

130 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกกลาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,820 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลแคนเหนือ - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.ลาดชัน 1:2 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นลาน อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 1,466 ลบ.ม.

131 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นข่าล้ิน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,820 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลปา่ปอ อ าเภอบา้นไผ่ - คมนาคมที่สะดวก เมตรหนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 ต าบลขามปอ้ม อ าเภอเปอืยน้อย และปลอดภยั ลาดชัน 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,466 ลบ.ม.

132 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองตับเต่า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,820 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลปา่ปอ - ต าบลแคนเหนือ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลาดชัน 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,466 ลบ.ม.

133 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แคนเหนือ - ต าบลปา่ปอ อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น กว่า 850 ตร.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 76



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 168 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นหนัใหญ่ หมู่ที่ 6 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภยั (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

 840 ตร.ม.

135 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 180 x 180 x ยาว 343,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

(SKEW 30 องศา) ข้ามล าหว้ยโกรก คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 (ตอนล่าง) บา้นตะกัว่ปา่ หมู่ที่ 1 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลตะกัว่ปา่ - ต าบลหนองไผ่ล้อม 

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น 

136 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 180 x 180 x ยาว 328,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โกรก(ตอนบน) บา้นตะกัว่ปา่ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลตะกัว่ปา่ - ต าบลหนองไผ่ล้อม และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น 

137 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 180 x 180 x ยาว 332,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เสือเต้น บา้นโนนชาด หมู่ที่ 5 ต าบล คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดงเค็ง - ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 77
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

138 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 180 x 180 x ยาว 332,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

วังข้าวสาร (ตอนบน) บา้นปา่แดง คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 6 ค าบลคึมชาด - ต าบลดอนดู่ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

139 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 180 x 180 x ยาว 332,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

วังข้าวสาร (ตอนกลาง) บา้นปา่แดง คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 6 ต าบลคึมชาด - ต าบลดอนดู่ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

140 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 180 x 180 x ยาว 332,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ข้าวสาร (ตอนล่าง) บา้นปา่แดง คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 6 ต าบลคึมชาด - ต าบลดอนดู่ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

141 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 180 x 180 x ยาว 326,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

น้อย บา้นหนองกาว หมู่ที่ 2 ต าบล คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ส าโรง - ต าบลหนองเม็ก อ าเภอ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 78



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

142 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 180 x 180 x ยาว 336,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เสือเต้น บา้นหนองสรวง หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดงเค็ง -ต าบลหนองสองหอ้ง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

143 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ข้ามวังน้ าแดง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 180 x 180 x ยาว 336,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองสรวง หมู่ที่ 2 ต าบล คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเม็ก - ต าบลดอนด่ัง อ าเภอ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น 

144 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 180 x 180 x ยาว 462,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมากมูบ บา้นส าโรงเหนือ หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 ต าบลส าโรง - ต าบลวังหนิ อ าเภอ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

145 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 180 x 180 x ยาว 439,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โปร่ง บา้นหนองยาง หมู่ที่ 8 ต าบล คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

วังหนิ - ต าบลส าโรง อ าเภอ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 79



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

146 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 180 x 180 x ยาว 439,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

อีสานเขียว บา้นขุมปนู หมู่ที่ 2 ต าบล คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองไผ่ล้อม - ต าบลตะกัว่ปา่ อ าเภอ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

147 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 180 x 180 x ยาว 439,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ยางบง บา้งหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลคึมชาด - ต าบลดอนดู่ อ าเภอ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

148 ปรับปรุงถนนหนิคลุก สายจากบา้นเมย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง  4 เมตร ยาว 1,500 497,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลหนองสองหอ้ง - เขต คมนาคมที่สะดวก เมตร พร้อมเกล่ียบดเรียบ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรหนิคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม.

149 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 141 423,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สวองใหม่ หมู่ที่ 8 - บา้นโนนตาล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 9 ต าบลตะกัว่ปา่ อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 705 ตร.ม. 
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งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

150 ปรับปรุงถนนหนิคลุกแยกทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมายเลข 2199-ล าหว้ยตะกัว่ บา้น คมนาคมที่สะดวก ลงหนิคลุกหนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บะแค หมู่ที่ 5 ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 630 ลบ.ม. 

151 ปรับปรุงถนนหนิคลุกบา้นชีทา่วังเวิน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. 196,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 หมู่ที่ 6 ต าบลโนนทอง - บา้นนาโพธิ ์ คมนาคมที่สะดวก ลงหนิคลุกหนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 248 ลบ.ม.

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ยาว 218 เมตร 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นนาโพธิ ์หมู่ที่ 2,9 ต าบลโนนสะอาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บา้นโนนทอง หมู่ที่ 1 ต าบล และปลอดภยั พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัด 872 ตร.ม. 

ขอนแก่น 

153 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ยาว 176 เมตร 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนจันทกึ หมู่ที่ 4 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ใหม่นาเพยีง - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2233  อ าเภอแวงใหญ่ 880 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแก่น
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แบบ ผ

154 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 621 1,998,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ต าบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แคนเหนือ - ต าบลบา้นลาน อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น กว่า 3,726 ตร.ม. 

155 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 180 494,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นกุดกว้าง หมู่ที่ 3 ต าบลเมืองเก่า - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขตต าบลทา่พระ อ าเภอเมือง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 900 ตร.ม.  

156 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 180 494,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต าบลบา้นเปด็ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง เขตต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 900 ตร.ม. 

157 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 493,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นเปด็ หมู่ที่ 18 ต าบลบา้นเปด็ - เขต คมนาคมที่สะดวก 140 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นหว้า อ าเภอเมือง และปลอดภยั ยาว 50 ม. รวมความยาว ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 190 ม. หนา 0.15 ม.หรือ

มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

900 ตร.ม. 
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แบบ ผ

158 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นราชการ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 390 280,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 15 ต าบลทา่พระ - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผ่นดินหมายเลข 208 อ าเภอเมือง และปลอดภยั 1 เมตร ลูกรังหนา 0.15 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น  เมตร 

159 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองแวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,180 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 12,17 ต าบลทา่พระ - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอเมือง และปลอดภยั เมตร (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

160 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 165 446,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยชัน หมู่ที่ 4 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.

ดินถมสูงเฉล่ีย 0.40 เมตร

หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 316 ลบ.ม.

 (บดอัดแน่น) พร้อมลูกรัง

กลบไหล่ทาง
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แบบ ผ

161 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 203 ม. 465,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เต่านอ หมู่ที่ 7 ต าบลศิลา - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเล่ียงเมือง) และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 812 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. ลูกรังกลบไหล่ทาง

162 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. 492,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ศิลา หมู่ที่ 1 ต าบลศิลา - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเล่ียงเมือง) และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. ลูกรังกลบไหล่ทาง

163 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. 481,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ศิลา หมู่ที่ 18 ต าบลศิลา - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเล่ียงเมือง) และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. ลูกรังกลบไหล่ทาง

164 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 115 ม. 324,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นทา่แก หมู่ที่ 6 ต าบลศิลา - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 575 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตร.ม. ลูกรังกลบไหล่ทาง

พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง
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แบบ ผ

165 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. 412,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองหนิ หมู่ที่ 22 ต าบลศิลา - ทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเล่ียง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. ลูกรังกลบไหล่ทาง

166 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. 492,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองหนิ หมู่ที่ 8 ต าบลศิลา - ทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเล่ียง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. ลูกรังกลบไหล่ทาง

167 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 150 345,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนยาง หมู่ที่ 11 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหวัถนน หมู่ที่ 5 ต าบลพระลับ และปลอดภยั หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 600 ตร.ม. พร้อม

ลูกรังกลบไหล่ทาง

168 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 110 253,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 23 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นเปด็  อ าเภอเมือง และปลอดภยั หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 440 ตร.ม. พร้อม

ลูกรังกลบไหล่ทาง 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 85



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

169 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 80 226,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดงพอง หมู่ที่ 10 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นหมายเลข 230 และปลอดภยั หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ทางเล่ียงเมือง) อ าเภอเมือง กว่า 400 ตร.ม. พร้อม

จังหวัดขอนแก่น ลูกรังกลบไหล่ทาง 

170 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 100 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก ถ 10059 บา้นโนนม่วง - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองปอ อ าเภอเมือง และปลอดภยั 1 เมตร  หนา 0.15 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 800 ตร.ม. พร้อม

ลูกรังกลบไหล่ทาง 

171 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 215 492,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองหนิ หมู่ที่ 22 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 และปลอดภยั หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 860 ตร.ม. พร้อม

ลูกรังกลบไหล่ทาง 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 86



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

172 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 120 276,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 27 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง และปลอดภยั หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 480 ตร.ม. พร้อม

ลูกรังกลบไหล่ทาง

173 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 115 324,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 12 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นเปด็ อ าเภอเมือง และปลอดภยั หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 575 ตร.ม. พร้อม

ลูกรังกลบไหล่ทาง

174 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 175 491,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 12 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภยั หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 (ทางเล่ียงเมือง) อ าเภอเมือง กว่า 875 ตร.ม. พร้อม

 จังหวัดขอนแก่น ลูกรังกลบไหล่ทาง 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 87



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

175 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 215 492,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนยาง หมู่ที่ 11 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขตเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง และปลอดภยั หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 860 ตร.ม. พร้อมลูก

รังกลบไหล่ทาง

176 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 214 490,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(ทางเล่ียงเมือง) - บา้นศิลา  หมู่ที่ 18 และปลอดภยั หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข กว่า 856 ตร.ม. พร้อม

ขก.1027 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ลูกรังกลบไหล่ทาง

177 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นศรีอุบล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,938 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลดงลาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั บดอัดแน่น หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,540 

ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 88



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

178 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นอ่างทอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลดงลาน - ต าบลบา้นใหม่ คมนาคมที่สะดวก 1,000 เมตร หนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั เมตร บดอัดแน่น ปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลูกรังไม่น้อยกว่า 945

ลบ.ม. ช่วงที่  2 กว้าง 5 

เมตร ยาว 703 เมตร 

หนา 0.15 เมตร บดอัดแน่น 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

558 ลบ.ม. ความยาวรวม 

1,703 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อย

กว่า 1,503 ลบ.ม. 

179 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหาดสวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,298 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 13 ต าบลวังเพิ่ม - ต าบลบา้นใหม่ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั บดอัดแน่น หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,482

 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 89



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

180 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นใหม่สามัคคี เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นใหม่- ต าบลดงลาน คมนาคมที่สะดวก  ยาว 800 เมตร หนา ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั 0.15 เมตร บดอัดแน่น ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

636 ลบ.ม. 

ช่วงที่  2 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,410 เมตร หนา

 0.15 เมตร บดอัดแน่น 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

 909 ลบ.ม. ความยาวรวม

 2,210 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อย

กว่า 1,545 ลบ.ม. 

181 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นสันติสุข เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง - ต าบล คมนาคมที่สะดวก 1,982 เมตร หนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นใหม่ อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั เมตร บดอัดแน่น หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,575 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 90



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

182 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นคลองเจริญ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,856 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลดงลาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หน 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั บดอัดแน่น หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,475

 ลบ.ม. 

183 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นสวนสวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลดงลาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั บดอัดแน่น หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,548

 ลบ.ม. 

184 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหว้ยหนิเกิง้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 11 ต าบลโพนเพก็ - ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา  0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม. 

185 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองแปน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9,12 ต าบลหนองแปน - ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา  0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 91



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

186 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 เมตร ยาว 182 872,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองแหว้ หมู่ที่ 3 ต าบลวังสวาบ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงหมายเลข 12 อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,456 ตร.ม. 

187 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 102 372,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยม่วง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ต าบลภผูาม่าน อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น  น้อยกว่า 612 ตร.ม. 

188 ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้างข้างละ 1 เมตร 722,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นวังมน หมู่ที่ 4 ต าบลวังสวาบ - คมนาคมที่สะดวก ยาว 514 เมตร หนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงหมายเลข 12 อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,028 ตร.ม. 

189 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,149 4,100,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นวังใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบลวังสวาบ - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 6,894 ตร.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 92



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

190 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 297 1,023,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

วังสวาบ - บา้นสองคอน หมู่ที่ 3 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลนาฝาย อ าเภอภผูาม่าน น้อยกว่า 1,674 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น 

191 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 138 493,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ต าบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ภผูาม่าน อ าเภอภผูาม่าน - ต าบล และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

นาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ น้อยกว่า 828 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

192 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 138 493,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นวังสวาบ หมู่ที่ 1 ต าบลวังสวาบ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แหล่งทอ่งเที่ยวถ้ าภตูาหลอ อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 828 ตร.ม.

193 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 166 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลนาฝาย คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ต าบลวังสวาบ อ าเภอผาม่าน และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 830 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 93



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

194 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 280 481,000             500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

(เคฟซีล) บา้นดงกลาง หมู่ที่ 5 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโต้น - บา้นพระบ ุหมู่ที่ 1 ต าบล และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

พระบ ุอ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

195 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองจิก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,920 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บา้นทองหลาง หมู่ที่ 5 ต าบล และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นหว้า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,526 ลบ.ม. 

196 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดงกลาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900  492,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นโต้น - บา้นหนองแวง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น  1,510 ลบ.ม.

197 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนตุ่น หมู่ที่ 4 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,910 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน  - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นิคม หมู่ที่ 8 ต าบลดอนช้าง อ าเภอ และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เมือง จังหวัดขอนแก่น 1,518 ลบ.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 94



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

198 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโต้น หมู่ที่ 1 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,830 472,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 ต าบลบา้นโต้น อ าเภอพระยืน  - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองขาม หมู่ที่ 2 ต าบล และปลอดภยั  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โนนสมบรูณ์ อ าเภอบา้นแฮด 1,454 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแก่น 

199 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดงกลาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,790 462,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นโต้น - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 3 ต าบล และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัด 1,423 ลบ.ม. 

ขอนแก่น 

200 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดอนดู่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 483,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลศรีบญุเรือง อ าเภอชนบท คมนาคมที่สะดวก  เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บา้นละว้า หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองเพยี และปลอดภยั บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1,484 ลบ.ม.

201 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นกุดเพยีขอม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 477,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลกุดเพยีขอม - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หว้ยค้อ หมู่ที่ 3 ต าบลโนนพะยอม และปลอดภยั บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1,431 ลบ.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 95
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

202 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหว้ยไร่ใต้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 483,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลโนนพะยอม - ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

วังแสง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,484 ลบ.ม.

203 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนาขามเปี้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วง 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 497,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท - คมนาคมที่สะดวก 350 เมตร ปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขตต าบลเมืองเพยี อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 173 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 

5 เมตร ยาว 1,700 เมตร 

หรือปริมาตรลูกรัง

บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 

1,351 ลบ.ม.

204 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองเต่าน้อย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 350,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลโนนพะยอม - เขต คมนาคมที่สะดวก  เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท และปลอดภยั บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 จังหวัดขอนแก่น 1,034 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 96
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

205 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นคุ้มทา่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 7 เมตร ยาว 1,100 455,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลศรีบญุเรือง - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

คุ้มศรีวิไลย์ หมู่ที่ 4 ต าบลชนบท และปลอดภยั บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  1,205 ลบ.ม. 

206 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหวัฝาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง  5 เมตร ยาว 1,700 470,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองแวงนางเบา้ หมู่ที่ 1 และปลอดภยั บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองแวงนางเบา้ 1,323 ลบ.ม.

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น

207 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 220 497,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต บา้นคุ้มศรีวิไลย์ หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 ต าบลชนบท - บา้นดอนดู่ หมู่ที่ 9 และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลศรีบญุเรือง อ าเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

208 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 166 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต บา้นหวัฝาย หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท - และปลอดภยั 1 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เขตอ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,328 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 97
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

209 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนเขียง หมู่ที่ 4 ต าบลค าแมด คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น - บา้น และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองนาไร่เดียว อ าเภอชื่นชม น้อยกว่า 850 ตร.ม.

จังหวัดมหาสารคาม

210 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 171 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 บา้นหม้อ หมู่ที่ 5 ต าบลคูค า - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนน หมู่ที่ 1,2 ต าบลบา้นโนน อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ซ าสูง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 855 ตร.ม.

211 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 171 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โคกใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นโนน อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ซ าสูง - บา้นส าโรง หมู่ที่ 11,12 ต าบล และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 855 ตร.ม.

 

212 ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาด 1.80x1.80 เมตร 442,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เสริมเหล็กข้ามหว้ยกุดทงิ ถนนสาย คมนาคมที่สะดวก  ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนน หมู่ที่ 1,2 ต าบลบา้นโนน - และปลอดภยั ช่องทาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นหม้อ หมู่ที่ 5 ต าบลคูค า อ าเภอ

ซ าสูง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 98
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

213 ก่อสร้างพนังกัน้ล าน้ าชี บา้นสามหมอ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 335 497,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิไ์ชย และต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคก อ าเภอโคกโพธิไ์ชย และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 4,690 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น พร้อมบดอัดแน่น

214 ก่อสร้างพนังกัน้น้ าล าหว้ยสามหมอ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 480 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นมูลนาค หมู่ที่ 10 ต าบลโพธิไ์ชย คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

และต าบลซับสมบรูณ์ อ าเภอ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 4,680 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น พร้อมบดอัดแน่น

215 ก่อสร้างพนังกัน้น้ าล าหว้ยสามหมอ- เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 670 497,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ล าน้ าชี บา้นหนิต้ัง หมู่ที่ 3 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ซับสมบรูณ์ - ต าบลโพธิไ์ชย อ าเภอ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 4,690 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น พร้อมบดอัดแน่น

216 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 172 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 บา้นซับแดง หมู่ที่ 5 ต าบลซับสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บา้นโนนคูณ หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นโคก และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น เหล็กไม่น้อยกว่า 860 

ตร.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 99



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

217 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบา้นแก้งคร้อ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 800 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลนาแพง อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร ลาดเอียง 1:2 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกโพธิไ์ชย - บา้นหวัฝาย หมู่ที่ 4 และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 2,913 ลบ.ม. บดอัดแน่น 

จังหวัดขอนแก่น ลงลูกรังตลอดสาย หนา 

0.15 เมตร หรือมีปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกว่า 760 

ลบ.ม. บดอัดแน่น 

218 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นโนนสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 - พื้นที่ปา่โคกหมาจอก ต าบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โพนเพก็ - ต าบลทา่ศาลา อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม.

219 ปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตรสายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โพนเพก็ หมู่ที่ 1 ต าบลโพนเพก็ - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองตุ่ม หมู่ที่ 3 ต าบลนาข่า อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,840.43 ลบ.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 100
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ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
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งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

220 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหนองหญ้าปล้อง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ห ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั รือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 1,840.43 ลบ.ม. 

221 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นโพนเพก็ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลโพนเพก็ - ต าบลทา่ศาลา คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ห ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั รือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 1,840.43 ลบ.ม. 

222 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นโพนเพก็ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,950 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลโพนเพก็  คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี - ทล.2026 และปลอดภยั  หรือปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,842.75 ลบ.ม. 

223 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นขามปอ้ม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,315 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลโพนเพก็ อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

มัญจาคีรี - ถ.รพช.ขก.3115 และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 101
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ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

224 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหนองหญ้าปล้อง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,175 465,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลโพนเพก็ - ต าบลค าแคน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,729.13 ลบ.ม.

225 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 218 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 3 (ซอยศาลเจ้า) คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 230  (ทางเล่ียงเมือง ไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม. 

ขอนแก่น) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง 

226 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 157 441,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นส าราญ หมู่ที่ 13 ต าบลส าราญ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ทางเล่ียงเมืองขอนแก่น) อ าเภอเมือง ไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแก่น พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง 

227 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นโนนสมบรูณ์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,350 ม. 466,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 หมู่ที่ 2 ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้น คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม.บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ขามปอ้ม หมู่ที่ 6 ต าบลนาง้ิว และปลอดภยั แน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  กว่า 1,868  ลบ.ม.  

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 102
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

228 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 161 484,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นปา่เปอืย (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบรูณ์ - บา้นนาง้อง หมู่ที่ 2 และปลอดภยั กว่า 805 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง  

จังหวัดขอนแก่น  

229 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นโนนเจริญ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 436,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลโนนสมบรูณ์   อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก  เมตร ลูกรังหนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ต าบล และปลอดภยั  เมตร (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองกุงศรี อ าเภอโนนสะอาด  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

จังหวัดอุดรธานี   1,749  ลบ.ม. 

230 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นปา่เปอืย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 456,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

(วัดปา่ค าคอกควาย) หมู่ที่ 1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบรูณ์ - บา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 และปลอดภยั เมตร (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยก

จังหวัดขอนแก่น ว่า 1,828 ลบ.ม. 
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231 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,272 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองคูบวั หมู่ที่ 4 - บา้นหนองเปล่ง คมนาคมที่สะดวก  เมตร ลงลูกรังหนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 3 ต าบลตะกัว่ปา่ อ าเภอ และปลอดภยั เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น - เขต ไม่น้อยกว่า 1,465 ลบ.ม.

อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบรีุรัมย์

232 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,272 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองคูบวั หมู่ที่ 4 ต าบลตะกัว่ปา่ คมนาคมที่สะดวก  เมตร ลงลูกรังหนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ถึง เขตบา้นหนองหว้า อ าเภอนาโพธิ ์ ไม่น้อยกว่า 1,465 ลบ.ม.

จังหวัดบรีุรัมย์

233 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นพงัทยุ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,300 ม. 485,000              -  -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลพงัทยุ อ าเภอน้ าพอง - คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ต าบลค าม่วง และปลอดภยั กว่า 1,828 ลบ..ม.. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม.  พร้อมบดอัดแน่น

234 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นพงัทยุ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 311,000              -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลพงัทยุ - บา้นดงเย็น คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 11 ต าบลบวัเงิน อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั กว่า 1,192 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม.  พร้อมบดอัดแน่น
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235 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกใหญ่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. 397,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลบวัเงิน อ าเภอน้ าพอง - คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหวันาค า อ าเภอกระนวน และปลอดภยั กว่า 1,612 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม.  พร้อมบดอัดแน่น

236 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นโคกใหญ่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,400 ม. 476,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 13 ต าบลบวัเงิน - ต าบลพงัทยุ คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 1,908 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น

237 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นบงึกลาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,850 ม. 366,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลหนองกุง - บา้นโนนพยอม คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั กว่า 1,470 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น

238 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนเชือก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,900 ม. 460,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นขาม อ าเภอน้ าพอง - คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคกทา่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองตูม และปลอดภยั กว่า 1,870 ลบ.ม.หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น
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239 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นคอกคี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. 476,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9,10 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน้ าพอง คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองแสง หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยโจด และปลอดภยั กว่า 1,935 ลบ.ม. .หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น

240 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นรักชาติ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,850 ม. 477,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2,16 ต าบลบวัใหญ่ - บา้นจ าปา คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 7 ต าบลทรายมูล อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั กว่า 1,902 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ขก. 4007 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น

241 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นอุบล หมู่ที่ 3 เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม.ยาว 370,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลบวัใหญ่ - บา้นหวับงึ หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 300 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม.  ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลทรายมูล อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั ยาว 1,200 ม. ช่วงที่ 3 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3 ม.ยาว 700 ม. 

ความยาวรวม 2,200 ม.

หนา 0.15 เมตร

บดอัดแน่น หรือมีปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,493

ลบ.ม.
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242 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นคอนสวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,450 ม. 486,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นขาม - บา้นคอกคี คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 10 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั กว่า 1,947 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม.  พร้อมบดอัดแน่น

243 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนหวัช้าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,975 ม. 472,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 13 ต าบลบวัใหญ่ - บา้นโนนเชือก คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นขาม อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั กว่า 1,918 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม.  พร้อมบดอัดแน่น

244 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 132 408,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองเขียด หมู่ที่9 ต าบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเขียด - ทางหลวงชนบท 2361 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กว่า 650 ตร.ม. 

245 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 130 400,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนเมือง หมู่ที่ 5 ต าบลโนนหนั - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 เทศบาลต าบลโนนหนั อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 650 ตร.ม. 
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246 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 995 ม. 1,992,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีตสายบา้นน้อยพฒันา หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ - และปลอดภยั กว่า 7,960 ตร.ม.และมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอภผูาม่าน ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร

จังหวัดขอนแก่น

247 ปรับปรุงถนนดิน สายบา้นโคกเจริญ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 970 ม. 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่8ต าบลบา้นโคก อ าเภอหนองนาค า คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั น้อยกว่า 9,560  ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2133 พร้อมเกล่ียเรียบ

248 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 174 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ต าบลขนวน คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ถนนลาดยางสายต าบลขนวนไป กว่า 870 ตร.ม. 

หนองนาค า

249 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหนองบวับาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,250 ม. 479,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลทรายมูล - ต าบลบวัใหญ่ คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 1,788 ลบ.ม..หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 108



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

250 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองบวับาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,450 ม. 486,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลทรายมูล - บา้นรักชาติ คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 16 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั กว่า 1,947 ลบ.ม.หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น

251 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นศรีประเสริฐ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,400 ม. 476,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลวังชัย - บา้นกุดน้ าใสน้อย คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 10 ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั กว่า 1,908 ลบ.ม..หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม.  พร้อมบดอัดแน่น

252 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. 485,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นศรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 ต าบลวังชัย - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั กว่า 825 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 

253 บรูณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 165 ม. 478,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เคพซีลบา้นค าแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ม่วงหวาน- ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั กว่า 1,155 ตร.ม.และมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 109
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

254 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกสูง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที1่ กว้าง 5 ม.ยาว 416,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 หมู่ที่ 17 ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง - คมนาคมที่สะดวก 850 ม. หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 675 ลบ.ม. ช่วงที่ 2

กว้าง 5 ม. ยาว 730 ม.

หนา 0.15 ม. ปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกว่า 580

ลบ.ม. ช่วงที3่ กว้าง 5 ม.

ยาว 520 ม. หนา 0.15 ม.

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

413 ลบ.ม. ความยาว

รวม 2,100 ม.หนา 0.15

ม.ปริมาตรลูกรังไม่น้อย 

1,668 ลบ.ม.

พร้อมบดอัดแน่น

255 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. 491,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เคพซีลบา้นวังชัย หมู่ที่ 6 ต าบลวังชัย - คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นทา่เม่า หมู่ที่ 6 ต าบลม่วงหวาน และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 1,600 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 110



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

256 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 193 486,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกสูง หมู่ที่ 17 ต าบลน้ าพอง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง - ต าบลค าม่วง และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,544 ตร.ม.

257 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นทุ่งโปง่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,445 ม. 485,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งโปง่ อ าเภออุบลรัตน์ คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 จังหวัดขอนแก่น -ถนนสายน้ าพอง และปลอดภยั กว่า 1,943 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อุบลรัตน์ (2109) 0.15 ม. บดอัดแน่น

258 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหนองแวงใหม่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,750 ม. 347,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 13 ต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ - คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั กว่า 1,391 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม. บดอัดแน่น

259 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองขาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,465 ม. 489,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลนาค า - บา้นดง หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 ต าบลบา้นดง อ าเภออุบลรัตน์ และปลอดภยั กว่า 1,959 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม.  บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 111
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

260 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดง หมู่ที่ 3 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. 447,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลบา้นดง - บา้นเล้า หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ และปลอดภยั กว่า 1,749 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม. บดอัดแน่น

261 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นขุนด่าน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,400 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นดง อ าเภออุบลรัตน์ คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น -ถนนสายน้ าพอง และปลอดภยั กว่า 1,908 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อุบลรัตน์ (4003) 0.15 ม. บดอัดแน่น

262 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นม่วงหวาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. 357,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลม่วงหวาน - ต าบลกุดน้ าใส คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  และปลอดภยั กว่า 1,431 ลบ.ม.หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

0.15 ม. บดอัดแน่น

263 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นค าใหญ่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,340 ม. 464,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์  และปลอดภยั กว่า 1,860 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม. บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 112



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

264 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนาศรี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,280 ม. 452,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 12 ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง - คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองแวง หมู่ที่ 10 ต าบลนาค า และปลอดภยั กว่า 1,812 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม. บดอัดแน่น

265 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นสะอาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,325 ม. 461,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง - คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดงเมืองแอม อ าเภอเขาสวนกวาง และปลอดภยั กว่า 1,848 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม.  บดอัดแน่น

266 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนาศรี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,285 ม. 453,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 12 ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง - คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นดง อ าเภออุบลรัตน์ และปลอดภยั กว่า 1,816 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม.  บดอัดแน่น

267 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,350 ม. 466,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ - คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั กว่า 1,868 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม.  บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 113



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

268 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,320 ม. 460,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลโคกสูง - ต าบลทุ่งโปง่ คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภยั กว่า 1,844 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ถนนสาย ขก 4064 0.15 ม.  บดอัดแน่น

269 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,435 ม. 483,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลโคกสูง - ต าบลทุ่งโปง่ คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภออุบลรัตน์ - ต าบลม่วงหวาน และปลอดภยั กว่า 1,935 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม.  บดอัดแน่น

270 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกสูง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,250 ม. 446,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ - คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั กว่า 1,788 ลบ.ม. หนา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 0.15 ม.  บดอัดแน่น

271 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกสูง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,370 470,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลโคกสูง - ต าบลทุ่งโปง่ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  และปลอดภยั บดอัดแน่น หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,884 

ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 114
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

272 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนิคม หมู่ที่ 9 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,420 480,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ - ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั บดอัดแน่น หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,923

 ลบ.ม.

273 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นบอ่เหนือ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,450 ม. 486,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นดง อ าเภออุบลรัตน์ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,947 ลบ.ม.

274 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหว้ยยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม.ยาว 444,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งโปง่ - บา้นค าบอน คมนาคมที่สะดวก 300 ม. หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 11 ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ และปลอดภยั ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 2,000 ม. หนา 0.15 ม.  

รวมระยะทาง 2,300 ม.

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่

น้อย 1,783 ลบ.ม.

บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 115
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

275 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นบอ่ หมู่ที่ 4 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. 337,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลบา้นดง อ าเภออุบลรัตน์ - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาศรี หมู่ที่ 12 ต าบลสะอาด และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนน กว่า 1,351 ลบ.ม.

สาย จก 4003

276 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นบอ่เหนือ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,375 ม. 471,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นดง - ต าบลนาค า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 1,888 ลบ.ม.

277 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาค า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,435 483,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลนาค า - ต าบลศรีสุขส าราญคมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั บดอัดแน่น หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,935

 ลบ.ม.

278 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นวังชัย หมู่ที่ 16 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. 337,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลวังชัย - ต าบลทา่กระเสริม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 1,351 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 116
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

279 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนาเรียง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,425 ม. 481,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ต าบลค าม่วง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,927 ลบ.ม.

280 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนสวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,465 ม. 489,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ต าบลค าม่วง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,959 ลบ.ม.

281 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาเรียง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,445 ม. 485,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนทอง หมู่ที่ 5 ต าบลค าม่วง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,943 ลบ.ม.

282 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองอ้อ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,140 ม. 424,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นดง อ าเภออุบลรัตน์ และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,701 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 117



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

283 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหลุมหนิ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,385 473,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ขก 4007 และปลอดภยั บดอัดแน่น หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(น้ าพอง - พระธาตุขามแก่น) ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,869 

ลบ.ม.

284 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 219 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองไฮ หมู่ที่ 6 ต าบลนาเพยีง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ถนนลาดยาง สายหนองแก และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โนนพระเรือ อ าเภอชุมแพ กว่า 876 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแก่น

285 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 219 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนลาน หมู่ที่ 6 ต าบลนาเพยีง คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - บา้นหนิต้ัง หมู่ที่ 9 ต าบลโนนอุดม และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กว่า 876 ตร.ม. 

286 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 186 425,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนิต้ัง หมู่ที่ 9 ต าบลโนนอุดม คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - บา้นโนนงาม หมู่ที่ 6 ต าบลโนนหนั และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กว่า 744 ตร.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 118



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

287 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 174 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอน หมู่ที่ 1 ต าบลโนนอุดม - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 ต าบลไชยสอ อ าเภอชุมแพ กว่า 870 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแก่น

288 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 174 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นไชยสอ หมู่ที่ 2 ต าบลไชยสอ - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กว่า 870 ตร.ม. 

289 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 219 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองไผ่ใต้ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองไผ่ คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 228 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กว่า 876 ตร.ม. 

290 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 174 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - บา้นโนนศิลา หมู่ที่ 9 ต าบลขัวเรียง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กว่า 870 ตร.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 119



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

291 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 174 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนศิลา หมู่ที่ 9 ต าบลขัวเรียง - คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 อุทยานแหง่ชาติภเูวียง  อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 870 ตร.ม. 

292 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 174 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ถนนประชาอุทศิ บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองไผ่ -อุทยานแหง่ชาติภเูวียง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กว่า 870 ตร.ม. 

293 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 174 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ต าบล คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองไผ่  - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 12 อ าเภอชุมแพ กว่า 870 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแก่น 

294 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 174 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นใหม่นาค า หมู่ที่ 15 - บา้นเทพนคร คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 11 ต าบลหนองไผ่ - ทางหลวง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผ่นดินหมายเลข 228 อ าเภอชุมแพ กว่า 870 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 120



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

295 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 174 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอน หมู่ที่ 1 ต าบลโนนอุดม คมนาคมที่สะดวก  เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  - และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เขตอ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภมูิ กว่า 870 ตร.ม. 

296 ก่อสร้างทอ่เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ  ขนาด 1.80 x 1.80 ม. 475,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 (BOX CONVERT) ข้ามล าหว้ยทา่เลิง คมนาคมที่สะดวก  ยาว 6 เมตร จ านวน 2 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นซ ายาง หมู่ที่ 1 ต าบลซ ายาง - และปลอดภยั ช่องระบาย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพ ู

จังหวัดขอนแก่น

297 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาอ่างทอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,400 ม. 291,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลค าม่วง - เทศบาลต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 2,703 ลบ.ม.

298 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาอ่างทอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 5,760 493,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่7ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - ต าบลหนองกุง  อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 4,579  ลบ.ม.

พร้อมเกล่ียเรียบ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 121
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

299 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหวับงึ หมู่ที่ 3 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,110 ม. 456,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลพงัทยุ อ าเภอน้ าพอง - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น น้อยกว่า 1,677 ลบ.ม.

300 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นทรัพย์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 128,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สมบรูณ์ หมู่ที่ 4 ต าบลค าม่วง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,192  ลบ.ม.

301 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาโพธิ์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 4,875 ม. 491,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 -ต าบลดงเมืองแอม อ าเภอเขาสวนกวาง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 4,606  ลบ.ม.

302 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาง้ิว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 5,793 ม. 495,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลนาง้ิว  - บา้นแสงสว่าง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมุ่ที่ 4 ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 4,605 ลบ.ม.

พร้อมเกล่ียเรียบ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 122
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

303 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแสงสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 4,720 ม. 404,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออุบลรัตน์ และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 3,752 ลบ.ม. เกล่ียเรียบ

304 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขตเทศบาล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,675 ม. 143,000             303,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลเขาสวนกวาง -บา้นนาค้อ หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,331 ลบ.ม. เกล่ียเรียบ

305 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหวัหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,250 ม. 192,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นทางพาด ต าบลเขาสวนกวาง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1,788 ลบ.ม. เกล่ียเรียบ

306 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นศรีภมูิ หมู่ที่ 17 เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลบวัใหญ่ - บา้นทา่มะเด่ือ หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก 555 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.5 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลทา่กระเสริม อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั ม. ยาว 450 ม. ช่วงที่ 3 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3 ม. ยาว 350 ม.

ช่วงที่ 4 กว้าง 5 ม. ยาว

1,470 ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 123
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

307 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหวัหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร 265,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,605 เมตร หนา ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลทมนางาม อ าเภอโนนสะอาด และปลอดภยั 0.15 เมตร  ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดอุดรธานี ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร

ยาว 1,500 เมตร

หนา 0.15 เมตร 

มีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อย

กว่า 2,468 ลบ.ม. พร้อม

เกล่ียเรียบ

308 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองสอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 1,905 163,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หอ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลเขาสวนกวาง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงหมายเลข 4049 และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,514 ลบ.ม.

พร้อมเกล่ียเรียบ

309 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นปา่หวายนั่ง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 2,050 ม. 175,000             409,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลเขาสวนกวาง - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 4049 อ าเภอเขาสวนกวาง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,629 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 124
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

310 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองสอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 3,670 ม. 314,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หอ้ง  (ทช. 5012) หมู่ที่ 7 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขาสวนกวาง - ต าบลดงเมืองแอม และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 2,917 ลบ.ม. เกล่ียเรียบ

311 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นดงบงั เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 4,135 ม. 353,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลดงเมืองแอม อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขาสวนกวาง - ต าบลศรีสุขส าราญ และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3,287 ลบ.ม. เกล่ียเรียบ

312 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกสูง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,685 ม. 315,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลดงเมืองแอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเขาสวนกวาง - บา้นโนนศิลา และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 3 ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภอ กว่า 3,482 ลบ.ม.

อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พร้อมเกล่ียเรียบ

313 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกสูง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 3,935 ม. 396,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลดงเมืองแอม อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขาสวนกวาง - บา้นศาลาดิน หมู่ที่ 7 และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออุบลรัตน์ กว่า 4,649 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น พร้อมเกล่ียเรียบ
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

314 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองแวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 3,355 ม. 337,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ประชา หมู่ที่ 13 ต าบลดงเมืองแอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเขาสวนกวาง - บา้นหว้ยเตย และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 9 ต าบลศรีสุขส าราญ กว่า 3,170  ลบ.ม.

อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พร้อมเกล่ียเรียบ

315 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกกลาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 3,355 ม. 337,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 หมู่ที่ 6 ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโนน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สวรรค์ หมู่ที่ 3 ต าบลนาง้ิว และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3,170  ลบ.ม. เกล่ียเรียบ

316 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นปา่เปอืย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 2,470 ม. 490,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเขา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแนน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองกุงศรี อ าเภอโนนสะอาด ไม่น้อยกว่า 1,963 ลบ.ม.

จังหวัดอุดรธานี

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 126



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

317 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตรสาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,400 ม. 500,000             -                       -                       -                      

บา้นสว่างดอนดู่ หมู่ที่ 9 - บา้นหนองโน คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือ ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นเม็ง-แหล่งเกษตร และปลอดภยั มีปริมาตรดินถมไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นเม็ง อ าเภอหนองเรือ กว่า 9,470 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขตอ าเภอ เกล่ียเรียบ

บา้นแทน่ จังหวัดชัยภมูิ

318 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายหน้า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,400 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โรงเรียนบา้นปา่เส้ียว หมู่ที่ 6 - คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 บา้นเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ต าบลบา้นเม็ง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ถึงทางลาดยาง อบจ. สาย ขก ถ 10008 ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.

(บา้นยางค า - บา้นเม็ง)อ าเภอหนองเรือ เกล่ียเรียบ

จังหวัดขอนแก่น

319 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,400 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ปา่เส้ียว หมู่ที่ 6 - บา้นเม็ง หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นเม็ง - เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2187 อ าเภอหนองเรือ ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น เกล่ียเรียบ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 127



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

320 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้นเม็ง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,400 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 14 - บา้นเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นเม็ง -แหล่งเกษตรหนองบง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองหา่งโสกปลาดุก - บา้นดอนหนั ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.

หมู่ที่ 8 ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ เกล่ียเรียบ

จังหวัดขอนแก่น

321 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร (ตอนที่ 2) เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นปา่เส้ียว หมู่ที่ 6 - แหล่งเกษตร คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองโดน - บา้นเม็ง หมู่ที่3 ต าบล และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นเม็ง - บา้นดอนหนั หมู่ที่ 8 ไม่น้อยกว่า 9,550 ลบ.ม.

ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ เกล่ียเรียบ

จังหวัดขอนแก่น

322 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,400 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองนางวงษ ์หมู่ที่ 9 ต าบลยางค า คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 อ าเภอหนองเรือ - บา้นหนิกอง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 ต าบลปา่มะนาว อ าเภอบา้นฝาง ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น เกล่ียเรียบ
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

323 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,400 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนฆ้อง หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตรหนอง คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กระนวน - อ่างเก็บน้ าหางเขือ่นอุบลรัตน์ และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นผือ เชื่อมทางหลวงชนบท ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.

ขก 4063 อ าเภอหนองเรือ จังหวัด เกล่ียเรียบ

จังหวัดขอนแก่น

324 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4  ม. ยาว 1,600 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองเม็ก หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตรโคก คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนิลาด ต าบลบา้นกง - บา้นฟา้เหล่ือม และปลอดภยั มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ 9,180 ลบ.ม.เกล่ียเรียบ

จังหวัดขอนแก่น พร้อมว่างทอ่ คสล. มอก .

ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. 

จ านวน 12 ทอ่นและขนาด

ø 0.60 ม. จ านวน 6 ทอ่น 

325 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตรสาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4  ม. ยาว 1,640 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตร คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกหนิลาด ต าบลบา้นกง - เชื่อมทาง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หลวงชนบท ขก 2079 อ าเภอ ไม่น้อยกว่า 9,460 ลบ.ม.

หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เกล่ียเรียบ
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

326 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 1,400 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โจด บา้นเปอืย หมู่ที่ 5 - สระหนองแก คมนาคมที่สะดวก เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนทนั หมู่ที่1 ต าบลโนนทนั - และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นหนิลาด หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เกล่ียเรียบ

327 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,350 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ร่องสมอ หมู่ที่ 10 - ล าหว้ยม่วง ต าบล คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนทนั- แหล่งเกษตรต าบลโนนทอง และปลอดภยั มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 9,225 ลบ.ม.เกล่ียเรียบ 

พร้อมวางทอ่ คสล.มอก.

ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. 

จ านวน 21 ทอ่น

328 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ร่องสมอ หมู่ที่ 10 - แหล่งเกษตร คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:15 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนทนั - บา้นหนิลาด หมู่ที่ 12 และปลอดภยั มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ 9,350 ลบ.ม.เกล่ียเรียบ 

จังหวัดขอนแก่น พร้อมวางทอ่ คสล.มอก.

ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม.

จ านวน 21 ทอ่น
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

329 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองเม็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตรโคกปา่กุง - คมนาคมที่สะดวก ยาว 900 เมตร หนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ่างเก็บน้ าหนองทุ่ม ต าบลบา้นกง และปลอดภยั เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 กว่า 675 ลบ.ม. พร้อม

 อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เกล่ียเรียบ ลาดชัน

ด้านข้าง 1:2 หรือมี

ปริมาตรดินถมไม่น้อย

กว่า 5,080 ลบ.ม.

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร

ยาว 300 เมตร หนา

0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. 

เกล่ียเรียบ ลาดชันด้าน

ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตร

ดินถมไม่น้อยกว่า 1,692 

ลบ.ม. รวมความยาว 

1,200 เมตร รวมปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกว่า 900

ลบ.ม. เกล่ียเรียบ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

330 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 1,000 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ร่องสมอ หมู่ที่ 10 ต าบลโนนทนั - คมนาคมที่สะดวก เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 บา้นหนิลาด หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองเรือ - บา้นหวัฝาย หมู่ที่ 5 ไม่น้อยกว่า 9,580 ลบ.ม.

ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภเูวียง เกล่ียเรียบ 

จังหวัดขอนแก่น

331 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ร่องสมอ หมู่ที่ 10 - บา้นหว้า หมู่ที่ 3 - คมนาคมที่สะดวก ยาว 470 เมตร  ลาดชัน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แหล่งเกษตรต าบลโนนทนั ต าบลโนนทนั และปลอดภยั ด้านข้าง 1:1.5 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 -บา้นดอนหนั หมู่ที่ 9 ต าบลโนนสะอาด ปริมาตรดินถมไม่น้อย

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กว่า 4,300 ลบ.ม. 

ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร 

ยาว 530 เมตร ลาดชัน

ด้านข้าง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินถมไม่น้อย

กว่า 5,250 ลบ.ม. รวม

ความยาว 1,000 ม.

รวมปริมาตรดินถมไม่น้อย

กว่า 9,550 ลบ.ม.

เกล่ียเรียบ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

332 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 1,400 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กุดแคน หมู่ที่ 8 ต าบลโนนทอง อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเรือ - บา้นหนองโพน หมู่ที่ 4 และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภเูวียง ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น เกล่ียเรียบ 

333 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 1,700 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - บา้นกุดเลา คมนาคมที่สะดวก เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 หมู่ที่ 3 - แหล่งเกษตรต าบลโนนทอง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโนนทอง เชื่อมทางหลวงแผ่น ไม่น้อยกว่า 9,400 ลบ.ม.

ดินหมายลข 2038 อ าเภอหนองเรือ เกล่ียเรียบ 

จังหวัดขอนแก่น

334 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  เมตร ยาว 1,260 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองนกเขียน หมู่ที่ 7 - บา้นหนอง คมนาคมที่สะดวก เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขือ่นช้าง หมู่ที่ 6,17 ต าบลโนนทอง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เชื่อมทางหลวงชนบท ขก. 4021 ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เกล่ียเรียบ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

335 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หว้ยทราย หมู่ที่ 13 - บา้นหนิลาด คมนาคมที่สะดวก ยาว 600 เมตร  ลาดชัน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง เชื่อมทางหลวง และปลอดภยั ด้านข้าง 1:1.5 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 อบจ.สาย ขก. ถ. 10010 (บา้นหว้าโง๊ะ ปริมาตรดินถมไม่น้อย

ถึงบา้นดงน้อย) อ าเภอหนองเรือ กว่า 4,160 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 770 เมตร ลาดชัน

ด้านข้าง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินถมไม่น้อย

กว่า 5,320 ลบ.ม. รวม

ความยาว 1,370 ม.

รวมปริมาตรดินถมไม่น้อย

กว่า 9,480 ลบ.ม.

เกล่ียเรียบ 

336 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 1,400 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หว้ยทราย หมู่ที่ 13 - บา้นทรัพย์เจริญ คมนาคมที่สะดวก เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 18 - แหล่งเกษตรต าบลโนนทอง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เกล่ียเรียบ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

337 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 1,400 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองกุง หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเรือ - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเม็ก หมู่ที่ 5 -ต าบลบา้นกง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.

เกล่ียเรียบ 

338 ปรับปรุงถนนหนิคลุกสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,960 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นบริบรูณ์ หมู่ที่ 1 ต าบลบริบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ปริมาตรหนิ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นซ าจ าปา หมู่ที่ 2 ต าบลดงลาน และปลอดภยั คลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

339 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10025 สายบา้นทุ่งชมพ ู - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นกุดแคน ต.ทุ่งชมพ ูอ.ภเูวียง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

340 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 220 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10026 สายบา้นโคกสหกรณ์ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นทุ่งชมพ ูช่วงบา้นพระบาทโนนคูณ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ม.8 ต.ทุ่งชมพ ูอ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

341 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นวังชัย ม.5 ต.ดินด า อ.ภเูวียง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ขนวน อ.หนองนาค า จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

และตีเส้นผิวจราจร

342 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นโคกสง่า ม.4 ต.บา้นเรือ คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภเูวียง - บา้นศาลาดิน ม.7 ต.ขนวน และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.หนองนาค า จ.ขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

343 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 220 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นกุดขอนแก่น ม.6 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.กุดขอนแก่น อ.ภเูวียง - บา้นหนอง และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เม็ก ม.5 ต.บา้นกง อ.หนองเรือ ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.

จ.ขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

344 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นหวันาหม่อ ม.5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.กุดขอนแก่น - บา้นหนองกระแหล่ง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ม.5 ต.หนองกุงเซิน อ.ภเูวียง และตีเส้นผิวจราจร

จ.ขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 136



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

345 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองโพนน้อย ม.7 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.กุดขอนแก่น - บา้นหนองกุงธนสาร และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ม.2 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภเูวียง และตีเส้นผิวจราจร

จ.ขอนแก่น

346 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 2038 - บา้นวังขอนแดง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ม.15 (แยกบา้นโคกไม้งาม) ต.หนองกุง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ธนสาร อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

347 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นนาชุมแสง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.1 ต.นาชุมแสง อ.ภเูวียง - ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(เส้นทางวังบก) กว่า 895  ตร.ม.

348 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนองขาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 178 494,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.6 ต.นาชุมแสง อ.ภเูวียง - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองพงโพด ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น กว่า 890 ตร.ม.
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

349 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนองทุ่ม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.2 - บา้นชัยมงคล ม.11 ต.นาชุมแสง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภเูวียง - ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น กว่า 895 ตร.ม.

350 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนองย่างแลน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 178 494,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.3 ต.นาชุมแสง อ.ภเูวียง - ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(เส้นทางหนองจิก) กว่า 890 ตร.ม.

351 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นทา่กระเสริม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,445 ม. -                    400,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต.ทา่กระเสริม อ.น้ าพอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นบงึแก ต.โนนทอ่น อ.เมือง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น 1,577 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

352 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นบุ่งแสง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 1,950 495,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.7 ต.นาชุมแสง - อบต.สงเปอืย คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.สงเปอืย อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,842 ลบ.ม พร้อม

บดอัดแน่น
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

353 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองลุมพกุ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 1,950 495,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.8 ต.นาชุมแสง - อบต.สงเปอืย คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.สงเปอืย อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,842 ลบ.ม พร้อม

บดอัดแน่น

354 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 117 350,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นบก หมู่ที่ 7 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สองหอ้ง เชื่อมกับถนนลาดยางสายบา้น และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โนนกราด - บา้นหนองสองหอ้ง กว่า 585 ตร.ม.

ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสอง

หอ้ง จังหวัดขอนแก่น

355 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2133 - บา้นโพนเพก็ ม.8 ต.ภเูวียง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น (ข้างโรงเรียน และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นโพนเพก็) กว่า 895 ตร.ม.

356 ก่อสร้างถนน คสล. จากบา้นบุ่งมะไฟ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.5 ต.ภเูวียง - บา้นนาแพง ต.เขาน้อย คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 895 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 139
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

357 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2038 - บา้นภเูวียง ม.4 (เส้นข้าง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โรงเรียนอนุบาลพชิาภรณ์) ต.ภเูวียง และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น กว่า 895 ตร.ม.

358 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 2038 - บา้นใหม่สุข คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สันต์ ม.8 (หน้าร้านข้าวปุ้น) ต.บา้นเรือ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น

359 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 230 252,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวงหมายเลข 2133  - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บุ่งมะไฟ ม.5 ต.ภเูวียง อ.ภเูวียง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น

360 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2038 - บา้นธารทอง ม.10 ต.สงเปอืย คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 895 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 140



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

361 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2038 - บา้นหว้ยทราย ม.5 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.สงเปอืย อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 895 ตร.ม.

362 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 482,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2038 - บา้นหนองหญ้าปล้อง ม.6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ภเูวียง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 870 ตร.ม.

363 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกสงเปอืย ม.4 - บา้นกุดแคน คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ม.5 ต.ทุ่งชมพ ูอ.ภเูวียง  จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

364 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายทางเข้าบา้นหนองพลวง ม.6 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ทุ่งชมพ ู- ต.หว้าทอง อ.ภเูวียง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 141
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

365 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแขนขาด - เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,000 490,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

นาล้อม บา้นทุ่งชมพ ูม.1 ต.ทุ่งชมพ ู- คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หว้าทอง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 1,590 ลบ.ม.

366 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าโรงเรียน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นทุ่งชมพ ูม.1 ต.ทุ่งชมพ ู- ต.นาหว้า คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 895 ตร.ม.

367 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. 345,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยยาง หมู่ที่ 2 ต าบลหวันาค า คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงชนบทหมายเลข 2152 และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น กว่า 895 ตร.ม.

368 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายทุ่งชมพ ูม.1 - บา้นดอนดู่ ม.3 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ทุ่งชมพ ู- ต.หว้าทอง  อ.ภเูวียง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 จ.ขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 142
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

369 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นโพนเพก็ ม.7 ต.ภเูวียง - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หว้ยชัน ม.7 ต.บา้นเรือ อ.ภเูวียง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น

370 ปรับปรุงถนนลาดยาง จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2038 แยกบา้นโคกไร่ - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท ดอนหนั - โคกสูง อ.ภเูวียง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น

371 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

4021 - บา้นค้อ ม.12 ต.กุดขอนแก่น คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 895 ตร.ม.

372 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ภเูวียง พทัยา 2 - บา้นถ้ าแข้ ม.8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.สงเปอืย อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 895 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 143
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

373 ปรับปรุงเสริมถนนลาดยางจากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 315 285,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2038 - บา้นถ้ าแข้ ม.8 ต.สงเปอืย คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,575  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

และตีเส้นผิวจราจร

374 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2038 - บา้นอ่างศิลา ม.6 ต.สงเปอืย คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 895 ตร.ม.

375 ปรับปรุงถนนลาดยาง จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

4021 - บา้นโนนสวรรค์ ม.5 ต.หนอง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กุงธนสาร อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

376 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 4021 –บา้นนาเพยีง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 6 ต าบลหนองกุงธนสาร และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 144



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

377 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 340 494,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 4021 - บา้นโนนสวรรค์ คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 – บา้นหนั หมู่ที่ 14 ต าบล และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,700  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง 

จังหวัดขอนแก่น

378 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 4021 - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงธนสาร หมู่ที่ 1 ต าบล และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

379 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

4021-บา้นโนนคูณ หมู่ที่ 11 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 895 ตร.ม.

380 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

4021 – บา้นโคกไม้งาม  หมู่ที่ 7  คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 895 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 145



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

381 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

4021 –บา้นหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12  คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 895 ตร.ม.

382 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

4021 - บา้นวังขอนแดง หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 895 ตร.ม.

383 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 174 485,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2133  - บา้นกุดดุก หมู่ที่ 3 (ช่วง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ลาบบา่ง) ต าบลดินด า อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 870 ตร.ม.

384 ก่อสร้างถนน คสล. จากบา้นหนองทุ่ม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลดินด า อ าเภอภเูวียง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทต.ขนวน ต าบลขนวน อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 895 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 146



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

385 ก่อสร้างถนนคสล. บา้นอ่างศิลา หมู่ที่ 6 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลสงเปอืย-บา้นวังขอนแดง หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 895 ตร.ม.

386 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 4021 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ถึงบา้นหนองโพน หมู่ที่ 4 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กุดขอนแก่น อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 895 ตร.ม.

387 ปรับปรุงถนนลูกรังจากบา้นถ้ าแข้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 1,950 495,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลสงเปอืย - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเขือ่นช้าง หมู่ที่ 17 ต าบล และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โนนทอง อ าเภอหนองเรือ จังหวัด น้อยกว่า 1,842 ลบ.ม.

ขอนแก่น พร้อมบดอัดแน่น

388 ปรับปรุงถนนลาดยางสายจาก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 340 494,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวงดอนหนัโคกสูง - บา้นสงเปอืย คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 1 (ช่วงวัดปา่กิตติญานุสรณ์) และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,700 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลสงเปอืย อ าเภอภเูวียง และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 147



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

389 ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม.  ยาว 2,450 ม. 490,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองทุ่ม หมู่ที่ 2 - บา้นดินด า หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(เส้นบุ่งกระเบา) ต าบลดินด า - ต าบล และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นเรือ อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 1,838 ลบ.ม. บดอัดแน่น

390 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนสวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม.  ยาว 2,450 ม. 490,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 (สายหนองส้มมอ) ต าบลดินด า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภเูวียง - บา้นศาลาดิน หมุ่ที่ 7 และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า 1,838 ลบ.ม. บดอัดแน่น

จังหวัดขอนแก่น

391 ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบา้นดินด า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,450 490,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1,7 - บา้นวังชัย หมู่ที่ 5 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดินด า อ าเภอภเูวียง - บา้นคึมชาติ และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 8 ต าบลขนวน อ าเภอ น้อยกว่า 1,838 ลบ.ม.

หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น พร้อมบดอัดแน่น

392 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 172 ม. 464,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เทศบาลเมืองกระนวน บา้นชัยรุ่งเรือง คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 11 - บา้นหว้ยเชือก หมู่ที่ 4 และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน 1,376 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 148
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

393 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 2,065 495,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นกุดดุก หมู่ที่ 4 ต าบลดินด า – บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

วังชัย หมู่ที่ 5 ต าบลดินด า อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ถึงบา้นคึมชาติ ต าบลขนวน อ าเภอ น้อยกว่า 1,859 ลบ.ม.

หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น พร้อมบดอัดแน่น

394 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้นกุดดุก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 2,065 495,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลดินด า (สายทา่แสง) - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นคึมชาติ หมู่ที่ 8 (เทศบาลต าบล และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขนวน) ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า น้อยกว่า 1,859 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น พร้อมบดอัดแน่น

395 ปรับปรุงถนนลูกรังจากถนน อบจ. เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 2,065 495,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพ ู- บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองพลวง หมู่ที่ 6 (ช่วงโสกเสือ) และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง น้อยกว่า 1,859 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น พร้อมบดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 149



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

396 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 220 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10021 สายบา้นหนัโคกกลาง - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคกกลาง - บา้นหว้ยบง หมู่ที่ 3 และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหว้าทอง อ าเภอภเูวียง ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

397 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโพนเพก็ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,211 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลโพนเพก็ - ต าบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ช่วงที่ 2) น้อยกว่า 1,757 ลบ.ม.

398 ปรับปรุงมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวงชนบท 4021 - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกะแหล่ง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกุง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เซิน อ าเภอ ภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

399 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 220 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

นาชุมแสง - หนองแก ช่วงจากบา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาชุมแสง หมู่ที่ 10 '- บา้นหนองขาม และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 6 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอ ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.

ภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 150



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

400 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบา้นหวัฝาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 219 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 - บา้นหนองย่างแลน หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภเูวียง -  และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลสะอาด อ าเภอหนองเรือ ไม่น้อยกว่า 1,752 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

401 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลดินด า - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาชุมแสง หมู่ที่ 1 ต าบลนาชุมแสง และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.

402 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 174 482,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2038 - บา้นหนองนาค า หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลเมืองเก่าพฒันา อ าเภอเวียงเก่า และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 870 ตร.ม.

403 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองพลวง หมู่ที่ 6 – บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกสงเปอืย หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งชมพ ู- และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหว้าทอง อ าเภอภเูวียง น้อยกว่า 895 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 151



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

404 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 215 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 2075 บา้นหนองคา - บา้นวังมน คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลในเมือง  อ าเภอเวียงเก่า และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,720 ตร.ม.

และตีเส้นผิวจราจร

405 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 282 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 2038 - แหล่งทอ่งเที่ยว คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

วัดถ้ าผาเกิง้ ต าบลในเมือง อ าเภอ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,698 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

406 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 334 494,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองขาม หมู่ที่ 1 - อุทยาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แหง่ชาติภเูวียง ต าบลในเมือง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,670 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

407 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 282 495,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นแดง หมู่ที่ 8 ต าบลในเมือง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บา้นบอ่ หมู่ที่ 2, บา้นศรีประทมุ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,692 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 11 ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 152



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

408 ก่อสร้างถนน คสล. จากบา้นโนนสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10, โคกสว่าง หมู่ที่ 5  ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขาน้อย '- บา้นแดง หมู่ที่ 8 ต าบล และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ในเมือง อ าเภอเวียงเก่า น้อยกว่า 895 ตรม.

จังหวัดขอนแก่น

409 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 283 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10027 สายบา้นหนองนาค า คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมุ่ที่ 8 ต าบลเมืองเก่าพฒันา - บา้น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,698 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

นาตาด หมู่ที่ 6  ต าบลเขาน้อย และตีเส้นผิวจราจร

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

410 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 150 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองไฮ หมู่ที่ 8 ต าบลพระลับ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 น้อยกว่า 900 ตร.ม.

411 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 281 485,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนาหว้า หมู่ที่ 1 ต าบลนาหว้า คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,686 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 153



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

412 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 289 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนอุดม หมู่ที่ 6 ต าบลนาหว้า คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

413 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 281 485,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนสว่าง หมุ่ที่ 10 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาหว้า - ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,686 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังฟวัดขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

414 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 281 485,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 4021 - แยกบา้นโสกหา้ง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 9 - บา้นโนนอุดม หมู่ที่ 6 และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,686 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

415 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 281 485,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 2147 หว้ยซัน - โสกหา้ง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แยกบา้นโนนกระเดา หมู่ที่ 7 และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,686 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 154



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

416 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 281 485,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 2025 - โสกหา้ง - ทุ่งชมพู คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,686 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

417 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 281 485,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองโน หมู่ที่ 8 ต าบลนาหว้า คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,686 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

418 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 218 494,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายโคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพ ู(ช่วงไปบา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองโน) อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.ม.

และตีเส้นผิวจราจร

419 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 193 437,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 3211 ทุ่งชมพ ู- บา้นกุดแคน คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,544 ตร.ม.

และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 155



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

420 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 186 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นดอนหนั หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภเูวียง - และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรือ ไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

421 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 289  ม. 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนพฒันา หมู่ที่ 3 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงเซิน - บา้นหว้ยซัน หมุ่ที่ 3 และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

422 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 4021 - แยกบา้นหนองโน คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 8 ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

423 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 4021 - แยกบา้นใคร่นุ่น คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 3 ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,760 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 156



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

424 ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 199 ม. 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นนาแพง หมู่ที่ 3 ต าบลเขาน้อย คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเวียงเก่า - บา้นบุ่งมะไฟ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 5 ต าบลภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

425 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 283 ม. 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองขาม หมู่ที่ 1 บา้นโพธิ์ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 3 ต าบลในเมือง - บา้นหนิร่อง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,798 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเก่าพฒันา ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

426 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 236 ม. 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองคา หมู่ที่ 5 - อุทยาน คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แหง่ชาติภเูวียง ต าบลในเมือง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,180 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

427 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 199 ม. 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากถนนไร่วรรณศรี บา้นหนองดู่ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 12 - วัดถ้ าผาเกิง้ ต าบลในเมือง - และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลเมืองเก่าพฒันา อ าเภอเวียงเก่า ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 157



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

428 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 199 ม. 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองดู่ หมู่ที่ 12 - อุทยาน คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แหง่ชาติภเูวียง ต าบลในเมือง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

429 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 236 ม. 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองขาม หมู่ที่ 2 - แยก คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองคอง หมู่ที่ 11 ต าบลในเมือง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,180 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ถึง ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

430 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 199 ม. 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากถนนบา้นหนองขาม หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สายโรงอวน) ต าบลในเมือง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น - ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

อุทยานแหง่ชาติภเูวียง

431 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 287 ม. 495,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10013 สายบา้นโสกหา้ง - บา้น คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทุ่งชมพ ูต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,722 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

432 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 288 ม. 496,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10019 สายบา้นโคกสหกรณ์ - คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นนาหว้า ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,728 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

433 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10029 สายบา้นหนองกระแหล่ง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง แยกบา้นโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ต าบล และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

434 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 199 ม. 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกสง่า หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นเรือ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บา้นหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลดินด า และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จ.ขอนแก่น ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

435 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 199 ม. 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นโนนพฒันา หมู่ที่ 3 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงเซิน - บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,194 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

2 ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

436 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโสกนาค เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,260 ม. 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลวังม่วง - บา้นวังหนิ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปอืยน้อย และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,796 ลบ.ม.

437 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวงภเูวียงหนองแก - บา้น คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สงเปอืย หมู่ที่ 1 (เส้นข้าง รร.บา้น และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

สงเปอืย ) ต าบลสงเปอืย อ าเภอภเูวียง ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

438 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นกุดดุก ม.3,4 ต.ดินด า - คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หว้าทอง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

439 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 153 ม. 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก ถ 10026 โคกสหกรณ์ - คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทุ่งชมพ ู- แยกบา้นกุดแคน ม.5 และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต.ทุ่งชมพ ู- ต.หว้าทอง อ.ภเูวียง 1,224 ตร.ม. 

จ.ขอนแก่น
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

440 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 287 ม. 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก ถ 2075 - บา้นโคกสูง ม.15 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,698 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

441 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 283 ม. 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก ถ 2075 - บา้นโนนสูง ม.14 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,698 ตร.ม.  และตีเส้น

ผิวจราจร

442 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นกุดดุก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 179  ม. 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.4 ต.ดินด า อ.ภเูวียง - บา้นคึมชาติ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ม.8 ต.ขนวน อ.หนองนาค า และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น ตร.ม. 

443 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 283  ม. 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกสูง ม.15 ต.ในเมือง - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคกสว่าง ม.5 ต.เขาน้อย และปลอดภยั กว่า 1,698 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 161



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

444 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 194  ม. 485,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากวัดถ้ าผาเกิง้ - อุทยานแหง่ชาติ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ภเูวียง (เส้นหนองขีเ่หน็) อ.เวียงเก่า และปลอดภยั กว่า 1,164 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น ตีเส้นผิวจราจร

445 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 283  ม. 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 2038 - บา้นหนองคา ม.5 - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองคอง ม.11 ต.ในเมือง และปลอดภยั กว่า 1,698 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ตีเส้นผิวจราจร

446 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 277  ม. 486,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองเตาปนู ม.13 ต.ในเมือง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น - อุทยานแหง่ และปลอดภยั กว่า 1,662 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ชาติภเูวียง ตีเส้นผิวจราจร

447 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 287  ม. 495,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก ถ 10026 โคกสหกรณ์ - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทุ่งขมพ ู- แยกบา้นหว้ยขีห้นู ม.2 และปลอดภยั กว่า 1,722 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต.ทุ่งชมพ ูอ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น ตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 162



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

448 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350  ม. 485,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ผิวเรียบ สายบา้นโคกพฒันา ม.2 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ภเูวียง - บา้นใหม่สุขสันต์ ม.8 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต.บา้นเรือ อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น กว่า 2,800 ตร.ม. และ

ตีเส้นผิวจราจร

449 ก่อสร้างถนน คสล. จากบา้นหนองแสง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 175  ม. 428,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.3 ต.บา้นเรือ - บา้นโคกพฒันา ม.2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ภเูวียง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 875 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

450 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 194  ม. 485,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายโสกเสือ '- บา้นหนองพลวง ม.6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ทุ่งชมพ ู อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 1,184 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

451 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 496  ม. 425,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ผิวเรียบ จากทางหลวง 4021 - บา้น คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกโก่ง ม.5 ต.บา้นเรือ อ.ภเูวียง และปลอดภยั กว่า 2,480 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น ตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 163



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

452 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 287  ม. 495,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางทางหลวง 4021 - บา้น คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนกระเดา ม.7 ต.นาหว้า อ.ภเูวียง และปลอดภยั กว่า 1,722 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น ตีเส้นผิวจราจร

453 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 194  ม. 485,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากแหล่งทอ่งเที่ยวพทัยา 2 - บา้น คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองโน ม.2 ต.หนองกุงเซิน - ทาง และปลอดภยั กว่า 1,164 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขก ถ 195-03 - บา้นโนนม่วง ม.7 ตีเส้นผิวจราจร

ต.หนองกุงเซิน อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น

454 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 194  ม. 485,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองกุงเซิน ม.1 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองกุงเซิน อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น - และปลอดภยั กว่า 1,164 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เขือ่นอุบลรัตน์ ตีเส้นผิวจราจร

455 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 343  ม. 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองพลวง ม.6 ต.ทุ่งชมพ ู คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองผักแว่น ม.5 ต.หว้าทอง และปลอดภยั กว่า 1,715 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น ตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 164



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

456 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 199 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10021 สายบา้นหนัโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ช่วงบา้นหว้ยบง หมู่ที่ 3 - บา้นทุ่งชมพู และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมุ่ที่ 1 ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

457 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 199 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10021 สายบา้นหนัโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ช่วงบา้นหว้าทอง หมู่ที่ 1,8 ต าบล และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หว้าทอง - บา้นพระบาท โนนคูณ หมู่ที่ และตีเส้นผิวจราจร

 8 ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

458 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 220 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลหว้าทอง - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดินด า อ าภอภเูวียง จังหวัด และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.

และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 165



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

459 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 220 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นพระบาท หมู่ที่ 2 ต าบลหว้าทอง - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดินด า อ าภอภเูวียง จังหวัด และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.

และตีเส้นผิวจราจร

460 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 199 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10021 สายบา้นหนัโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ช่วงบา้นโคกกลาง หมู่ที่ 4  ต าบล และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หว้าทอง - อบต.ทุ่งชมพ ูต าบลทุ่งชมพู และตีเส้นผิวจราจร

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

461 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 199 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10021 สายบา้นหนัโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ช่วงบา้นพระบาท หมู่ที่ 2  ต าบล และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หว้าทอง - บา้นทุ่งชมพ ูหมู่ที่ 1 และตีเส้นผิวจราจร

ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง 

จังหวัดขอนแก่น
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

462 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 199 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10029 สายหนองกระแหล่ง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกไม้งาม - บา้นโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น 

463 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 288 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 2038 - อุทยานแหง่ คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชาติภเูวียง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,728 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

464 ก่อสร้างถนน คสล. จากบา้นโพนงาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 150 496,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.7 - บา้นนาตาด ม.6 ต.เขาน้อย - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคกสูง ม.10  ต.ในเมือง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น น้อยกว่า 900 ตร.ม.

465 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 186 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายเทศบาลเมืองกระนวน ม.11 - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหว้ยเม็ก ต.หนองโก - ต.น้ าอ้อม  และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม.

และตีเส้นผิวจราจร
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

466 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 186 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นศรีสมบรูณ์ ม.9 - บา้นหว้ย คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เชือก ม.4 ต.หนองโก อ.กระนวน และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม.

และตีเส้นผิวจราจร

467 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 244 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นดูนลาด ม.1 -บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทรัพย์สมบรูณ์ ม.5 ต.ดูนสาด  - และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต.น้ าอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

468 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 244 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นทรัพย์สมบรูณ์ ม.5 ต.ดูนลาด  - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นทุ่งใหญ่ ม.5 ต.บา้นฝาง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

469 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 244 496,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นทรัพย์สมบรูณ์ ม.5 - บา้นดูนลาด  คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ม.1 ต.ดูนสาด - ต.หว้ยยาง อ.กระนวน และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

470 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 210 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นทา่ลาด ม.5 - บา้นค าคร่ึง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ม.4 ต.หวันาค า - ต.หว้ยยาง  และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.ม.

และตีเส้นผิวจราจร

471 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 186 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวงกระนวนน้ าพอง - แยก คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทต.หนองโน ม.1  ต.หนองโน และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม.

472 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 210 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวงกระนวนน้ าพอง - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แยกบา้นหว้ยโจด ม.3 ต.หว้ยโจด และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.ม.

473 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 185 495,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหว้ยโจด ม.3 ต.หว้ยโจด คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.กระนวน - ต.บา้นขาม อ.น้ าพอง และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม.

และตีเส้นผิวจราจร
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

474 ก่อสร้างถนนคอนกรีต บา้นหนองเต่า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม.  ยาว 221 ม. 495,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.3 ต.หนองแซง - บา้นวังหว้า ม.8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บา้นแฮด อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 884 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตร.ม.

475 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 275 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลโนน คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ฆ้อง - บา้นดอนหนั หมู่ที่ 6 ต าบลบา้น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ฝาง อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น

476 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 228 348,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นโสกม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บวั อ าเภอบา้นฝาง - บา้นหวันา และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลจระเข้ อ าเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่น

477 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 327 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นฝาง หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นฝาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอบา้นฝาง - บา้นหนองเม็ก และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,635 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 170



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

478 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 275 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นฝาง หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นฝาง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นดอนหนั หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นฝาง - และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นหนองบวั หมู่ที่ 7 ต าบลหนองบวั
อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น

479 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 212 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นหวับงึ หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นฝาง - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นกระพี้ หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นเหล่า และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.ม.

480 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 275 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นนาดอกไม้ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลหนองบวั - บา้นโคกใหญ่ หมู่ที่ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
8,10 ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง

จังหวัดขอนแก่น

481 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 275 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกงาม หมู่ที่ 4 - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท สาย ขก 5035 ต าบลโคกงาม และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 171



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

482 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 517 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แบบผิวเรียบ สายบา้นโนนค้อ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโคกงาม - ทางหลวงชนบทสาย และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 2,585 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขก 5035 อ าเภอบา้นฝาง 

จังหวัดขอนแก่น

483 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 517 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แบบผิวเรียบ สายบา้นโคกกว้าง หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโคกงาม - บา้นแก่นเทา่ หมู่ที่ 7 และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 2,585 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง 

จังหวัดขอนแก่น

484 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 212 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นปากช่อง หมู่ที่ 5 ต าบลโคก คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

งาม อ าเภอบา้นฝาง - บา้นหนองผือ และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นผือ อ าเภอหนองเรือ ไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 172



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

485 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 275 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นหนองบวั - บา้นค าหวัช้าง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ขก ถ 10011 อ าเภอบา้นฝาง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น

486 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 320 489,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นวังโพน หมู่ที่ 6 ต าบลปา่มะนาว - และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ทางหลวงชนบทสาย 2017 อ าเภอ

บา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น

487 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 327 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นเขือ่น หมู่ที่ 4 - บา้นเหล่า คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นเหล่า - ทางหลวง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,635 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ชนบทสาย ขก ถ 10063 

อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น

488 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร  ยาว 327 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นหวับงึ หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นฝาง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,635 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 173



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

489 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 212 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นเขือ่น หมู่ที่ 4 - บา้นแดง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 6 - ทางหลวงชนบทสาย ขก ถ และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
10072 ต าบลบา้นเหล่า ไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.ม.
อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น

490 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองขีค้วาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,896 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 ต าบลซ ายาง - ต าบลภหูา่น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,507 ลบ.ม.

491 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม.  ยาว 178 ม. 494,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวง 2133 - บา้นหนองหญ้า คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ปล้อง ม.6 (เส้นข้าง อบต.) ต.ภเูวียง และปลอดภยั กว่า 890 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น

492 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นวังขอนแดง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม.  ยาว 287 ม. 495,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.15 - บา้นหนั ม.4 ต.หนองกุงธนสาร คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบา้นหว้าทอง ม.1 ต.หว้าทอง และปลอดภยั กว่า 1,722 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น ตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 174



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

493 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม.  ยาว 186 ม. 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นดอนหนั ม.11 ต.กุดขอนแก่น คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภเูวียง - ต.บา้นกง อ.หนองเรือ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น กว่า 1,488 ตร.ม. และ

ตีเส้นผิวจราจร

494 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม.  ยาว 199 ม. 496,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นน้ าเซิน ม.9 ต.หนองกุงเซิน - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโปง่แดง ม.10 ต.กุดขอนแก่น - และปลอดภยั กว่า 1,194 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต.หนองกุงธนสาร อ.ภเูวียง ตีเส้นผิวจราจร

จ.ขอนแก่น

495 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นนาเพยีง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม.  ยาว 287 ม. 495,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.6 ต.หนองกุงธนสาร - บา้นเรือ ม.1 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บา้นเรือ อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 1,722 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

496 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม.  ยาว 710 ม. 488,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดงลาน ม.1,9 ต.ดงลาน - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บริบรูณ์ อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,840 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 175



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

497 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นสันติสุข เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 291 ม. 494,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง- ต าบลบา้นใหม่ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั น้อยกว่า 1,746 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

และตีเส้นผิวจราจร

498 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นนาชุมแสง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. 495,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.1 ต.นาชุมแสง - ต.สงเปอืย อ.ภเูวียง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแก่น (เส้นทางไปบอ่ปฏกิูล) และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

890 ตร.ม.

499 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร  ยาว 709 488,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ซ าจ าปาเหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลดงลาน - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบริบรูณ์ อ าเภอสีชมพ ู และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 2,836 ตร.ม. และตีเส้น

ผิวจราจร 

500 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นนาอุดม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 292 ม. 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.4 ต.ดงลาน - ต.บา้นใหม่ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 1,752  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 176



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

501 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นอ่างทอง 1 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 292 ม. 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.7 ต.ดงลาน เชื่อม ต.บริบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 1,752 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

502 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นวังขอนแดง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 291 ม. 494,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.3 ต.ดงลาน เชื่อม บา้นซ าขาม ม.8 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ดงลาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 1,746 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

503 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นอ่างทอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.1 ต.ดงลาน เชื่อม บา้นดงลาน ม.9 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ดงลาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 1,722 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

504 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นดงลาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.9 ต.ดงลาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

505 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นโนนสวัสด์ิ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 222 ม. 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.7 ต.บริบรูณ์ - ต.สีชมพ ู อ.สีชมพ ู คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,776 ตร.ม. และ

ตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 177



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

506 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นทา่ช้างน้อย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 222 ม. 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.2 ต.บริบรูณ์ - ต.ดงลาน อ.สีชมพ ู คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,776 ตร.ม. 

507 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 485,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นซ ายาง ม.1 ต.ซ ายาง - ต.ภหูา่น คมนาคมที่สะดวก 270 ม. ช่วงที่ 2  กว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั 4 ม. ยาว 428 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

3,062 ตร.ม. 

508 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 710 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นสารจอด ม.2 ต.ซ ายาง - ต.นาจาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,840 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

509 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 710 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นร่องกลอง ม.3 ต.ซ ายาง - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองแดง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,840 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 178



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

510 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 484,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นทรัพย์เจริญ ม.6 ต.ซ ายาง - คมนาคมที่สะดวก 120 ม. ช่วงที่ 2  กว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองแดง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั 4 ม. ยาว 633 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

3,132 ตร.ม. และตีเส้น

ผิวจราจร

511 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 581 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองขีค้วาย ม.4 ต.ซ ายาง - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.นาจาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,905  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

512 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 520 ม. 441,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นเจริญสุข ม.8 ต.บา้นใหม่ - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองแดง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,600  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

513 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 484,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นทรัพย์เจริญ ม.6 ต.ซ ายาง - คมนาคมที่สะดวก 140 ม. ช่วงที่ 2  กว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ภหูา่น อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั 5 ม. ยาว 513 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

3,125 ตร.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 179



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

514 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นเบญจวัลย์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 222 ม. 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.9 ต.บา้นใหม่ เชื่อม ต.ภหูา่น คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,776 ตร.ม. และ

ตีเส้นผิวจราจร

515 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 485,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เบญจวัลย์ ม.9 ต.บา้นใหม่ -  ต.วังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก 250 ม. ช่วงที่ 2  กว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั 4 ม. ยาว 392 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

3,068 ตร.ม. และตีเส้น

ผิวจราจร

516 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นหนองทุ่ม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 252 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.3 ต.หนองแดง - ต.นาจาน คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,764  ตร.ม. 

และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 180



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

517 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นโพธิท์อง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 252 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.7 ต.หนองแดง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น - คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินสายชุมแพ - และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองบวัล าภู น้อยกว่า 1,764  ตร.ม. 

และตีเส้นผิวจราจร

519 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นโนนงาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 222 ม. 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.3 ต.ภหูา่น  - ต.นาหนองทุ่ม คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,776  ตร.ม. 

และตีเส้นผิวจราจร

520 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นโนนสะอาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 292 ม. 494,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก 3019 - บา้นหนองตาไก้ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ภหูา่น อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 1,752  ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

521 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 581 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นเบญจวัลย์ ม.9 ต.บา้นใหม่ -  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ศรีสุข อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,905  ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 181



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

522 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นโนนไผ่งาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 222 ม. 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.12 ต.สีชมพ ู- ต.บริบรูณ์ อ.สีชมพู คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,776  ตร.ม. 

และตีเส้นผิวจราจร

523 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นโคกปา่กุง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 292 ม. 494,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.1 ต.สีชมพ ู- ต.บริบรูณ์ อ.สีชมพู คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 1,752  ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

524 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นจอมบงึ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 222 ม. 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.10 ต.สีชมพ ู อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น - คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนหมายเลข 228 ทางหลวงชุมแพ- และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองบวัล าภู น้อยกว่า 1,776  ตร.ม. 

และตีเส้นผิวจราจร

525 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นโคกกุง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.9 ต.ศรีสุข เชื่อม ต.วังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 182



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

526 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นโคกไม้งาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.1 ต.ศรีสุข เชื่อมบา้นวังทรายขาว คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ม.15 ต.ศรีสุข เชื่อม ต.หนองแดง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น

527 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นโสกรัง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.3 ต.ศรีสุข เชื่อม ต.นาจาน คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

528 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางบา้นขมิ้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 710 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.4 ต.ศรีสุข - ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,840  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

529 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 492 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นกุดบวั  ม.7 ต.ศรีสุข - ต.หนองแดง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,952  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

530 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 710 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกม่วง ม.10 ต.ศรีสุข - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองแดง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,840  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 183



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

531 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 709 ม. 425,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนอุดม ม.11 ต.ศรีสุข - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองแดง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,836  ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

532 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 491 ม. 487,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นวังทรายขาว ม.15 ต.ศรีสุข -  คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.นาจาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,946  ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

533 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 710 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นอ่างทอง ม.1 ต.ดงลาน - ต.บริบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,840 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

534 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 491 ม. 487,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองโก ม.2 ต.หนองแดง - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.นาจาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,946 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 184



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

535 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 491 ม. 487,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยโจด ม.11 ต.หนองแดง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น-ทางหลวง ขก 228 และปลอดภยั กว่า 2,946 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

536 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 581 ม. 487,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นวังโพน ม.6  ต.นาจาน อ.สีชมพ ู- คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.วังหนิลาด  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,905 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

537 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 581 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ผิวเรียบ บา้นหนองแสง ม.8 ต.นาจาน - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.วังหนิลาด อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,905 ตร.ม. และ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตีเส้นผิวจราจร

538 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 493,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นเก่าขาม ม.6 ต.ศรีสุข - ต.วังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก 250 ม. ช่วงที่ 2  กว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั 6 ม. ยาว 309 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

3,104 ตร.ม. และตีเส้น

ผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 185



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

539 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 581 ม. 488,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นลอมไผ่  ม.2 ต.ศรีสุข - ต.วังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 2,905 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

540 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 487,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นพศิาลพฒันา ม.12 ต.ศรีสุข - คมนาคมที่สะดวก 300 ม. ช่วงที่ 2  กว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หนองแดง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั 6 ม. ยาว 192 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

2,952 ตร.ม. 

541 ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบา้นบะแหบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 10 ต าบลก้านเหลือง อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แวงน้อย - บา้หนองหอย หมู่ที่ 7 และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย น้อยกว่า 1,465 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

542 ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หนองโก หมู่ที่ 3 ต าบลก้านเหลือง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอแวงน้อย - บา้นโนนหอม และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 8 ต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล น้อยกว่า 1,465 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 186



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

543 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นวังผือ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1,650 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 9 ต าบลขามปอ้ม อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.เกล่ียเรียบ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เปอืยน้อย - เขตต าบลปา่ปอ อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,065 ลบ.ม.

เกล่ียเรียบ และถมดิน

รองพื้นทางตลอดสาย

สูง 0.40 เมตร ปริมาตร

ดินถมไม่น้อยกว่า 2,700

ลบ.ม. เกล่ียเรียบ

 

544 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นวังผือ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม. 200,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 ต าบลขามปอ้ม อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เปอืยน้อย - เขตต าบลปา่ปอ อ าเภอ และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 910 ลบ.ม. เกล่ียเรียบ

545 ปรับปรุงถนนหนิคลุกบา้นโคกสูง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,865 ม. 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลสีชมพ ู- ต าบลวังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 1,203 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 187



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

546 ปรับปรุงถนนหนิคลุกบา้นโนนว่านไฟ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลวังเพิ่ม - ต าบลดงลาน คมนาคมที่สะดวก 1,324 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 820 ลบ.ม.

ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว

800 ม. หนา 0.10 ม. 

ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อย

กว่า 336 ลบ.ม. ความยาว

รวม 2,124 ม. หรือมี

ปริมาตรหนิคลุกรวม

ไม่น้อยกว่า 1,156 ลบ.ม.

547 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 361 ม. 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นเลิงเปอืย หมู่ที่ 13,9 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั กว่า 1,805 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 12 อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 188



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

548 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 357 ม. 499,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นเลิง  หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั กว่า 1,785 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2183 อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

549 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 357 ม. 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นโคกสี หมู่ที่ 1,2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั กว่า 1,785 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2183 อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

550 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 7 ต าบลโพนเพก็ -ต าบลทา่ศาลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

551 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหนองไฮ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 5 -บา้นบรูณะ หมู่ที่ 3 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โพนเพก็ - ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 189



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

552 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
โคกหมาจอก ต าบลโพนเพก็ - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทา่ศาลา อ าเภอม้ญจาคีรี จังหวัด และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

553 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนตุ่น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 3 ต าบลทา่ศาลา - ต าบลโพนเพก็ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

554 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหว้ยฮวก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 2 - บา้นแจ้ง หมู่ที่ 4 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โพนเพก็ - ต าบลนาข่า อ าเภอม้ญจาคีรี และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

555 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นนาฮี หมู่ที่ 6 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ถึงบา้นหนองไฮ หมู่ที่ 5 ต าบลโพนเพก็ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึงต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 190



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

556 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 8 -บา้นโคกกลาง ต าบลสวนหม่อน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถึงต าบลทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

557 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหนองหญ้า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ปล้อง หมู่ที่ 9 ต าบลโพนเพก็ - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

558 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นขามปอ้ม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 10 ต าบลโพนเพก็ - ต าบลทา่ศาลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

559 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนคุต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 8 ต าบลโพนเพก็ - ต าบลทา่ศาลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 191



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

560 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นไส้ไก่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 1 ต าบลทา่ศาลา - ต าบลโพนเพก็ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

561 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโพนเพก็ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 14 ต าบลโพนเพก็ - บา้นขาม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 5 ต าบลสวนหม่อน อ าเภอ และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

562 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหว้ยหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
เกิง้ หมู่ที่ 11 ต าบลโพนเพก็ - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองไห หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแปน และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

563 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นนาจานเหนือ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแปน - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โพนเพก็ อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 192



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

564 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหนองโจด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 5 ต าบลนาข่า - ต าบลโพนเพก็ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

565 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นแจ้ง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 ต าบลโพนเพก็ - ต าบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

566 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหนองไฮ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,515 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 5 ต าบลโพนเพก็ - ต าบลค าแคน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,622 ลบ.ม. 

567 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโพนเพก็ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 1 ต าบลโพนเพก็ - ต าบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 193



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

568 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนคุต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,545 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 8-บา้นหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลโพนเพก็ - ต าบลค าแคน และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,642 ลบ.ม. 

569 ปรับปรุงถนนลูกรังสายโรงเรียนมัธยม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
โพนเพก็ หมู่ที่ 1 ต าบลโพนเพก็ - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

570 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนคุต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 8 ต าบลโพนเพก็ - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แผ่นดินหมายเลข 2062 อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

571 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกสูง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 - บา้นหนิแตก หมู่ที่ 7 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นางาม - ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 194



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

572 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหวายหลึม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่10 ต าบลนาข่า - ต าบลนางาม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 

573 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายข้างวัด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  เมตร ยาว 1,400 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สว่างมนาวาส บา้นเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก เมตร ลาดชันด้านข้าง1:15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นเม็ง -บา้นทา่ศาลา หมู่ที่ 8 และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

574 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นโนนงาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. 466,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลภหูา่น - ต าบลซ ายาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. เกล่ียเรียบ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลาดชัน 1: 2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรหนิคลุภไม่น้อย

กว่า 1,144 ลบ.ม.

575 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 680 ม. 1,782,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองหอย หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นโคก คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นขนวน หมู่ที่ 1 ต าบลขนวน และปลอดภยั กว่า 4,080 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 195



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

576 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 11,000 -                    8,855,000          6,000,000           6,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0062 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นทองหลาง-บา้นโต้น อ.เมือง และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 88,000 ตร.ม.

577 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 -                    5,438,000          5,000,000           5,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0042 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นลาน-บา้นดอนหมากพริก และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 64,000 ตร.ม.

578 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 16,000 -                    10,000,000         10,000,000         8,893,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0031 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองน้ าใส-บา้นโคกโก อ.บา้นไผ่ และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 128,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 196



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

579 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 9,000 -                    5,932,000          6,000,000           5,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0076 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนั-บา้นดอนดู่ อ.โนนศิลา และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 72,000 ตร.ม.

580 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 -                    8,832,000          5,000,000           5,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0024 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองตาไก้-บา้นทา่ช้างน้อย และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 80,000 ตร.ม.

581 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 -                    8,832,000          5,000,000           5,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0022 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นสะอาด-บา้นหนองตาไก้ และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 80,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 197



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

582 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 -                    4,169,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0020 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นวังเพิ่ม-ศูนย์ศิลปาชีพโสกส้มกบ และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 32,000 ตร.ม.

583 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 -                    4,169,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0014 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นสันติสุข-บา้นศรีอุบล และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 32,000 ตร.ม.

584 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 3,000,000           -                   -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก 4050 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 2019- และปลอดภยั 1 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นบอ่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 198



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

585 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. -                    7,000,000          6,000,000           1,222,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก 5033 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข ขก 4003- และปลอดภยั หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นนาค า อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า

64,000 ตร.ม.

586 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 12,000 -                    9,714,000          7,000,000           7,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก 3037 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองสองหอ้ง-บา้นกุดหอยกาบ และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 96,000 ตร.ม.

587 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 2,000,000           -                   -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0050 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองโน-บา้นทุ่งใหญ่ อ.กระนวน และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 80,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 199



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

588 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 -                    6,722,000          6,000,000           6,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10037 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นขามปอ้ม-บา้นค าแคน และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 80,000 ตร.ม.

589 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 -                    4,401,000          5,000,000           5,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10058 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 2009-บา้น และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

คอกคี อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 60,000 ตร.ม.

590 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 -                    6,125,000          5,000,000           5,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10004 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองเสาเล้า-บา้นหว้ยแสง และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 60,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 200



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

591 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 13,000 -                    5,615,000          8,000,000           8,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0023 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นทา่ช้าง-บา้นนาหนองทุ่ม และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 104,000 ตร.ม.

592 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 -                    6,000,000          4,000,000           2,315,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1 0080 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นศรีเมือง-บา้นน้ าซับ อ.แวงน้อย และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 48,000 ตร.ม.

593 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 -                    3,000,000          2,500,000           1,834,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10075 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองแวงหว้ยทราย-บา้นทา่ และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

นางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 28,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 201



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

594 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 -                    4,790,000          5,000,000           5,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10011 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองบวั-บา้นค าหวัช้าง และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 64,000 ตร.ม.

595 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 -                    5,941,000          4,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก 2046 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นต าแย-บา้นโนนกอก อ.พล และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 48,000 ตร.ม.

596 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 9,000 -                    5,161,000          6,000,000           6,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก 3046 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคกปา่กุง-บา้นหนองบวันาค และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.พล จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 72,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 202



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

597 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 -                    5,724,000          4,000,000           4,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10040 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นบอ่แก-บา้นพระบ ุอ.พระยืน และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 56,000 ตร.ม.

598 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 -                    3,000,000          3,000,000           3,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10040 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนสมบรูณ์-บา้นดงเก่า และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.พระยืน จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 28,000 ตร.ม.

599 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 -                    5,438,000          5,000,000           5,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก ถ 10032 บา้นหนองผือ-บา้น คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หวัช้าง อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 64,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 203



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

600 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 -                    3,427,000          2,500,000           2,500,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก 2032 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองสองหอ้ง-บา้นดงเค็ง และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 24,000 ตร.ม.

601 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว6,000 -                    4,184,000          4,000,000           4,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก 2032 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองเม็ก - บา้นส าโรง และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 48,000 ตร.ม.

602 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 -                    3,069,000          2,500,000           2,500,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10034 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นเหล่าใหญ่ - บา้นหนองขาม และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 32,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 204



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

603 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 -                    2,718,000          3,500,000           3,500,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10034 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 2152- และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นตอกเกีย้ อ.ซ าสูง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 40,000 ตร.ม.

604 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 -                    4,401,000          5,000,000           5,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10049 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นคอกคี-บา้นกุดทงิ อ.น้ าพอง และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 60,000 ตร.ม.

605 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 -                    4,035,000          4,000,000           4,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10046 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคกสูง-บา้นค าม่วง อ.น้ าพอง และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 36,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 205



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

606 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 -                    2,718,000          3,500,000           3,500,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10034 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 2152- และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นตอกเกีย้ อ.ซ าสูง จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 40,000 ตร.ม.

607 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,500 -                    4,401,000          5,000,000           5,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10049 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นคอกคี-บา้นกุดทงิ อ.น้ าพอง และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 60,000 ตร.ม.

608 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 -                    4,035,000          4,000,000           4,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10046 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคกสูง-บา้นค าม่วง อ.น้ าพอง และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 36,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 206



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

609 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 -                    4,489,000          5,000,000           5,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10001 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นสัมพนัธ์-บา้นหนองศาลา และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 48,000 ตร.ม.

610 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 -                    2,067,000          3,000,000           3,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10002 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นวังยาว-บา้นทรัพย์สมบรูณ์ และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 36,000 ตร.ม.

611 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 -                    2,922,000          3,500,000           3,500,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10006 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนเมือง-บา้นหนองแวงโสกพระ และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.พล จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 40,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 207



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

612 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 -                    4,074,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

(AC) สาย ขก ถ 10036 บา้นแฮด - คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคกก่อง อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 32,000 ตร.ม.

613 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 -                    1,961,000          2,800,000           2,800,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก 10016 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองนาค า-บา้นขนวน และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.หนองนาค า จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

กว่า 32,000 ตร.ม.

614 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 -                    2,581,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก 10077 คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นคอนฉิม-บา้นกุดหมากเหบ็ และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางแอสฟลัต์ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

24,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 208



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

615 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 -                    2,003,000          2,700,000           2,700,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก 2120 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนิกอง-บา้นหนองหวาย และปลอดภยั 1.00 ม. หนา 0.05 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแก่น หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส

ฟลัต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า

32,000 ตร.ม.

616 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 -                    1,910,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก 4107 คมนาคมที่สะดวก ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนงาม-บา้นโสกนาดี และปลอดภยั 1.00 ม. หนา 0.05 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.โคกโพธิไ์ชย จ.ขอนแก่น หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส

ฟลัต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า

24,000 ตร.ม.

617 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,700 -                    4,419,000                    -            - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย แยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ม.  หนา 0.05  ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2131-บา้นเหล่าโพนทอง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ม. 12 ต.บา้นหนองหว้า อ.เมือง ฟลัต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า

จ.ขอนแก่น 10,200  ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 209



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

618 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 500 -                    1,606,000                    -           - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย แยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ม.  หนา 0.05  ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 230 -บา้นสะอาด ม.1 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น ฟลัต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า

3,000  ตร.ม.

619 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว  2,000 -                    2,000,000          2,000,000           2,868,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย แยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ม.  หนา 0.05  ม. ไหล่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 230 -บา้นพรสวรรค์ ม.13 และปลอดภยั ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 ต.บา้นเปด็  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น หนา 0.05 ม. หรือมีพื้น

ลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 16,000ตร.ม.

620 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว  600 ม. -                    1,635,000                    -           - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย แยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.05  ม. หรือมีพื้น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข ขก ถ 10069 -บา้นหม้อ และปลอดภยั ที่ลาดยางแอสฟลัต์คอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ม.5 ต.คูค า อ.ซ าสูง จ.ขอนแก่น กรีตไม่น้อยกว่า 3,600 

ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 210



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

621 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                    2,727,000                    -           - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย บา้นนายม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05  ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ม. 5 ต.บา้นโนน-บา้นโสกขาแก้ว และปลอดภยั ลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ม.3 ต.หว้ยเตย อ.ซ าสูง จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.

622 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. -                    3,355,000          2,500,000           2,500,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย บา้นหนองขีเ้หน็ ม. 6 ต.บา้นหนั คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05  ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.โนนศิลา-บา้นแคน เหนือ ม.1 และปลอดภยั ลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต.แคนเหนือ อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.

623 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                    1,885,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก 2012 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05  ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองตาไก้-บา้นผาน้ าเที่ยง และปลอดภยั ลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.

624 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                    1,885,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสายบา้นทา่ช้าง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05  ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ม. 9-บา้นโนนหว่านไฟ ม. 6 และปลอดภยั ลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 211



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

625 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. -                    2,466,000          3,000,000           3,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสายบา้นโสกหาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05  ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ม. 9-บา้นอ่างทอง ม.1 ต.ดงลาน และปลอดภยั ลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 36,000 ตร.ม.

626 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                    1,885,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05  ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 228-บา้นกุดบวั ม.7 และปลอดภยั ลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต.ศรีสุข อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.

627 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,400 ม. -                    1,746,000          2,000,000                     - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตตอนทา่พระ-บา้น คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 11,200 ตร.ม.

628 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. -                    3,000,000          2,500,000           2,500,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10063 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นแดงน้อย-บา้นค้อ อ.เมือง และปลอดภยั หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น ลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 212
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

629 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว5,000 ม. -                    2,930,000          3,500,000           3,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10065 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

มิตรภาพ-บา้นโนน อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

พื้นที่ลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า

24,000 ตร.ม.

630 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. -                    3,000,000          2,500,000           2,500,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10060 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนเรือง-บา้นหนองกอย อ.เมือง และปลอดภยั ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า

32,000 ตร.ม.

631 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว2,000 ม. -                    2,354,000          3,000,000                      - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10061 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นม่วง-บา้นสาวะถี และปลอดภยั ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า

16,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 213



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

632 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว2,200 ม. -                    1,537,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1003 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นวังยาว-บา้นหว้ยซ่อ และปลอดภยั ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า

17,600 ตร.ม.

633 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว6,000 ม. -                    2,489,000          4,000,000           4,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 1005 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แยกทางหลวงหมายเลข 201-บา้น และปลอดภยั ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โนนลาน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า

48,000 ตร.ม.

634 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว8,000 ม. -                    5,438,000          5,000,000           5,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10030 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นลาน-บา้นหนิลาดนาโน อ.บา้นไผ่ และปลอดภยั ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า

64,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 214



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

635 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม.ยาว1,600 ม. -                    1,871,000          2,000,000                     - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสายบา้นเม็ง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมีพื้น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นเหมือดแอ่ อ.หนองเรือ และปลอดภยั ที่ลาดยางแอสฟลัต์คอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 จ.ขอนแก่น กรีตไม่น้อยกว่า 96,000

ตร.ม.

636 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. -                    1,609,000          3,000,000           3,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10043 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ชนบท-บา้นหว้ยไร่ อ.ชนบท และปลอดภยั ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า

32,000 ตร.ม.

637 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. -                    1,609,000          3,000,000           3,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10018 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นทุ่ม-บา้นวังขอนยม อ.สีชมพู และปลอดภยั ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า

32,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 215



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

638 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. -                    1,584,000          3,000,000           3,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก 10054 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองไหล-บา้นหนองแสง และปลอดภยั ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า

32,000 ตร.ม.

639 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว1,000 ม. -                    2,036,000          2,000,000                     - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10053 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคกใหญ่-บา้นนาโพธิ ์อ.หนองเรือ และปลอดภยั ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า

8,000 ตร.ม.

640 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. -                    4,265,000          4,000,000           4,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก 1020 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโสกนาก-บา้นวังหนิ อ.เปอืยน้อย และปลอดภยั ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า

32,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 216



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

641 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว3,000ม. -                    1,583,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2297-บา้นวังผือ-บา้นปอ และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางแอสฟลัต์ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แดง อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

18,000 ตร.ม.

642 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว900ม. -                    1,849,000                    -           - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสายบา้นวังหว้า- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เทศบาลบา้นแฮด อ.บา้นแฮด และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางแอสฟลัต์ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

5,400  ตร.ม.

643 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,000 ม. -                    1,788,000          3,000,000           3,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10033 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนั-บา้นปา่ปอ อ.โนนศิลา และปลอดภยั ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีตไม่น้อยกว่า

32,000  ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 217



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

644 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกว้าง6 ม. -                    2,000,000          2,000,000           752,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นดอนหญ้านาง-บา้นโกทา คมนาคมที่สะดวก ยาว500 ม.ไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั กว้างข้างละ 1.00 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

4,000 ตร.ม.

645 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว4,500 ม. -                    8,870,000          8,870,000           8,870,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แบบผิวเรียบเคพซีลสาย ขก 2079 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองนาค า-บา้นขนวน และปลอดภยั ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.หนองนาค า จ.ขอนแก่น

646 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว1,950 ม. -                    6,138,000          6,138,000           6,138,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10048 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นนาง้อง-บา้นโนนหวัช้าง และปลอดภยั ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

647 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว1,050 ม. -                    3,512,000          3,512,000           3,512,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10053 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคกใหญ่-บา้นนาโพธิ ์ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 218
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

648 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. 1,835,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นศาลาดิน หมู่ที่ 7 ต าบลขนวน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- ทางหลวงหมายเลข 2133

649 ปรับปรุงถนนลูกรัง แยกถนน รพช.ขก. เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

3095 - บา้นหวันากลาง หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

650 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบแบบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. 866,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เคพซีล ช่วงบา้นดอนหญ้านาง หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดอนช้าง อ าเภอเมือง - อ าเภอ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

พระยืน จังหวัดขอนแก่น

651 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองนิยม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. 375,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 14 ต าบลทา่พระ - ต าบล คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดอนหนั อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 219
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

652 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองแวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 527,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 12,17 ต าบลทา่พระ - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก 350 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอเมือง และปลอดภยั  5 ม. ยาว 830 ม. รวม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ความยาว 1,180 ม. 

653 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นทา่พระ หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 251,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

15 ต าบลทา่รพะ - ทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก 350 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 208 อ าเภอเมือง และปลอดภยั  5 ม. ยาว 830 ม. รวม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ความยาว 1,180 ม. 

654 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบา้นสาวะถี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 21 ต าบลสาวะถี - ถนน (สาย บ. คมนาคมที่สะดวก ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดิน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สาวะถี - บ.หนองปงิ) อ าเภอเมือง และปลอดภยั ถมไมน่อ้ยกว่า 1,525 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลงลูกรังตลอดสายหนา

0.15 ม. หรือมีปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกว่า 795 

ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 220



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

655 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบา้นหนองตาไก้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 17 ต าบลสาวะถี - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดิน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบทหมายเลข 2009 อ าเภอเมือง และปลอดภยั ถมไมน่อ้ยกว่า 1,525 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลงลูกรังตลอดสายหนา

0.15 ม. หรือมีปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกว่า 795 

ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

656 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. 470,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นลาดนาเพยีง หมู่ที่ 14 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลสาวะถี - บา้นหนองกุงน้อย และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมือง 800 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

657 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 3 ม. ยาว 275 ม. 485,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นเพี้ยฟาน หมู่ที่ 13 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สาวะถี - ต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 825 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 221
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ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

658 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. 470,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนรัง หมู่ที่ 16 ต าบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 800 ตร.ม.

659 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. 485,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนิขาว หมู่ที่ 15 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สาวะถี - ทางหลวงชนบท (สาย บ.ทุ่ม และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- บ.ส าราญ) อ าเภอเมือง 825 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

660 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. 470,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนรัง หมู่ที่ 11 ต าบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงชนบท (สาย บ.ทุ่ม - บ. และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ส าราญ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 800 ตร.ม.

661 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 470,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สาวะถี - ทางหลวงชนบท (สาย บ.ทุ่ม และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- บ.ส าราญ) อ าเภอเมือง 800 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 222
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

662 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. 485,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นทุ่ม หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นทุ่ม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ถนนลาดยาง (สาย บ.ทุ่ม - บ.หนอง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กอย) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 825 ตร.ม.

663 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. 485,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นแดงน้อย หมู่ที่ 16,17 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นทุ่ม - ทางหลวงแผ่นดิน (สาย บ. และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทุ่ม - อ.มัญจาคีรี) อ าเภอเมือง 825 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

664 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. 470,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นกุดนางทยุ หมู่ที่ 9 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นทุ่ม - ถนนลาดยาง (สาย บ.ม่วง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- บ.กุดนางทยุ) อ าเภอเมือง 800 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

665 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. 470,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นม่วง หมู่ที่ 15 ต าบลบา้นทุ่ม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองตาไก้ หมู่ที่ 1 ต าบล และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

สาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 800 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 223



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

666 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 470,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกล่าม หมู่ที่ 2 ต าบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 800 ตร.ม.

667 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 470,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นสาวะถี หมู่ที่ 8 ต าบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 800 ตร.ม.

668 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. 485,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นม่วงโป ้หมู่ที่ 23 ต าบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง - ต าบลบา้นฝาง อ าเภอ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น 825 ตร.ม.

669 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 470,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองตาไก้ หมู่ที่ 1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สาวะถี อ าเภอเมือง - บา้นโคกใหญ่ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 10 ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้น 800 ตร.ม.

ฝาง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 224
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

670 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นม่วง หมู่ที่ 14 ต าบลบา้นทุ่ม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นแดงใหญ่ หมู่ที่ 1,2  ต าบล และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แดงใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 850 ตร.ม.

671 บรูณะสะพานข้ามล าหว้ยหมากพริก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้างเดิม 4 ม. ยาว 10 ม. 435,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นพงัทยุ หมู่ที่ 12 ต าบลพงัทยุ คมนาคมที่สะดวก (1 ช่วง ชนิดมีทางเทา้) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นนาอ่าง ต าบลค าม่วง และปลอดภยั บรุณะเปน็กว้าง 6 ม. ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 10 ม. (1 ช่วง ชนิดมี

ทางเทา้)

672 บรูณะสะพานข้ามล าหว้ยเม็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. 492,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองบวัน้อย หมู่ที่ 14 ต าบล คมนาคมที่สะดวก (1 ช่วง ชนิดไม่มีทางเทา้) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บวัใหญ่ - ต าบลทรายมูล และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

673 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นวังโพน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม. 311,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ลาดชัน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลวังหนิลาด อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั ด้านข้าง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อย

กว่า 756 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 225
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

674 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นสันติสุข เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,220 ม. 374,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง - ต าบลศรีสุข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ลาดชันด้าน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรหนิ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

คลุกไม่น้อยกว่า 932 ลบ.ม

675 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นหนองโก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,445 ม. 417,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแดง - ต าบลศรีสุข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ลาดชันด้าน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรหนิ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

คลุกไม่น้อยกว่า1,026ลบ.ม

676 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นศรีอุบล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,870 ม. 482,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลดงลาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ลาดชันด้าน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรหนิ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

คลุกไม่น้อยกว่า1,486ลบ.ม

677 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโสกหาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,420 ม. 486,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพิ่ม - ต าบลบา้นใหม่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดชัน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ด้านข้าง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลุกรังไม่น้อยกว่า

1,560 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 226



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

678 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นสวนสวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,300 ม. 472,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลซ ายาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดชันด้าน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรหนิ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

คลุกไม่น้อยกว่า1,483ลบ.ม

679 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นสวนสวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,520 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลภหูา่น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดชันด้าน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรหนิ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

คลุกไม่น้อยกว่า1,425ลบ.ม

680 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นอ่างทอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,980 ม. 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลดงลาน - ต าบลบา้นใหม่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดชัน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ด้านข้าง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลุกรังไม่น้อยกว่า

1,574 ลบ.ม.

681 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นเบจ็วัลย์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,070 ม. 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลศรีสุข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดชัน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ด้านข้าง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลุกรังไม่น้อยกว่า

1,645 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 227



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

682 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนาอุดม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,980 ม. 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลดงลาน - ต าบลบริบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดชันด้าน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรหนิ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

คลุกไม่น้อยกว่า1,574ลบ.ม

683 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. 1,476,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นขุมปนู หมู่ที่ 2 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองไผ่ล้อม - บา้นโนนตาล หมู่ที่ 9 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลตะกัว่ปา่ อ าเภอหนองสองหอ้ง กว่า 2,400 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

684 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นแจ้ง หมู่ที่ 7 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทช.ขก.4008 จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

685 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,537,500           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นหนองกุง หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนัโจด เชื่อมทางหลวงชนบท และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

สายหนองเม็ก - โนนธาตุ อ าเภอหนอง กว่า 2,500 ตร.ม.

สองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 228



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

686 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 10 ม. 650,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โปง่ บา้นหนองยาง หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลวังหนิ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั 4 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

687 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 10 ม. 650,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

อุปโป บา้นหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั 4 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

688 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 15 ม. 850,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เสือเฒ่า ช่วงบา้นโคกสูง หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั 4 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

689 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 10 ม. 650,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทุ่งบอ่ ช่วงบา้นหนองแวงตอต้ัง หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

4 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั 4 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 229



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

690 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นคูขาด หมู่ที่ 2 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกสง่า อ าเภอพล - บา้นหนองหญ้า และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปล้อง หมู่ที่ 8 ต าบลทางขวาง น้อยกว่า 840 ตร.ม.

อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

691 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากสายบา้นหนัน้อย หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองแวงโสกพระ - บา้นหนัใหญ่ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองพล อ าเภอพล น้อยกว่า 840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

692 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองไห เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

คีรี - อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

693 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ต าบลโจด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแก - บา้นต าแย หมู่ที่ 2 ต าบล และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 840 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 230



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

694 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นบรูณะ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองมะ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น เชื่อม น้อยกว่า 840 ตร.ม.

ทางหลวงหมายเลข 2246

695 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่ออ าเภอ น้อยกว่า 840 ตร.ม.

บวัลาย จังหวัดนครราชสีมา

696 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนาจานเหนือ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

คีรี - ทช.ขก.4008 จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

697 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นหนองขาม หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 840 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 231



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

698 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นโนนเมือง หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนข่า - บา้นหนองแวงโคตร และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 13 ต าบลหนองโสกพระ น้อยกว่า 840 ตร.ม.

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น

699 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นโนนทนั หมู่ที่ 6 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนข่า - บา้นโจดน้อย หมู่ที่ 3 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล น้อยกว่า 840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

700 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนาจาน หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. 495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทช.ขก.4008 จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

701 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนสัมพนัธ์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 15 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จาคีรี - อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 232



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

702 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. 500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นหนองบวัน้อย หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล - เขต และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองหอ้ง น้อยกว่า 840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

703 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. 500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นหนองแวง หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโจดหนองแก - บา้นโนนสะอาด และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 6 ต าบลเก่าง้ิว อ าเภอพล น้อยกว่า 840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

704 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นภมููลเบา้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,040 ม. -                       500000 -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 - บา้นหนองเขือ่นช้าง หมู่ที่ 17 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ - บา้น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองโพน หมู่ที่ 4 ต าบลกุดขอนแก่น 2,872 ลบ.ม.(เกล่ียเรียบ)

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 233



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

705 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นชีกกค้อ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,535 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7,13 ต าบลเมืองเพยี อ าเภอบา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ไผ่ - บา้นวังเวิน หมู่ที่ 8 ต าบลศรีบญุ และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

706 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหนองร้านหญ้า เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 473,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลหวัหนอง - เทศบาล คมนาคมที่สะดวก 500 ม. หนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เมืองบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 397 ลบ.ม.

ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว

2,000 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,290 ลบ.ม. หรือ

ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อย

กว่า 1,687 ลบ.ม.

707 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายแยกถนนมลิวรรณ บา้นหนองเรือ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเรือ - บา้นนาหว้า และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นเม็ง อ าเภอหรองเรือ ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 234



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

708 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สะแบง หมู่ที่ 5 ต าบลละหานนา - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ต าบลทา่นาง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แนว อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1,431 ลบ.ม. บดอัดแน่น

709 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองดู่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,798 ม. 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลละหานนา (ถนนเลียบ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ล าน้ าชี) - ต าบลทา่นางแนว (สถานีสูบ และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้ า) อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1,429 ลบ.ม. บดอัดแน่น

710 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นทา่นางแนว หมู่ที่ 9 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทา่นางแนว - (ทางหลวงหมายเลข และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

2065) เชื่อมไปถึงต าบลแวงน้อย กว่า 850 ตร.ม.

อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

711 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนเขวา เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,785 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลทา่นางแนว อ าเภอแวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

น้อย - บา้นโพนงาม ต าบลโนนทอง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 1,419 ลบ.ม. บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 235
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

712 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นทา่สวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- พื้นที่สวนปา่ - ทล.2062 และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

713 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองขาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 11 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

คีรี - อ าเภอโคกโพธิไ์ชย และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

714 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองบวั เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแปน - ทช.ขก. คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

4008 จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

715 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นทา่สวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลทา่ศาลา - ต าบลโพน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เพก็ อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 236
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

716 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนาจาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

คีรี - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

717 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนสัมพนัธ์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 15 ต าบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี - อ าเภอบา้นแฮด และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

718 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดอนพนัชาติ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. 475,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแปน - ต าบลทา่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

719 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 144 ม. 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนคอม หมู่ที่ 1 ต าบลโนนคอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นนาน้ าซ า หมู่ที่ 5 ต าบลภผูาม่าน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 237



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

720 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 144 ม. 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นปา่กล้วย หมู่ที่ 5,6 ต าบลโนน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

คอม - บา้นโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ต าบล และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 864 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ภผูาม่าน อ าเภอภผูาม่าน ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 3

721 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 170  ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 2297 - บา้นนาเสถียร คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 8 ต าบลขามปอ้ม อ าเภอเปอืย และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อย จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

722 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 170  ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นวังหนิ หมู่ที่ 7 ต าบลสระแก้ว คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหว้ยแร่ หมู่ที่ 3 ต าบลวังม่วง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

723 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 170  ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองโก หมู่ที่ 6 ต าบลขาม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ปอ้ม อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัดขอน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แก่น - เขตอ าเภอกุดรัง จังหวัดมหา ตร.ม.

สารคาม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 238
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

724 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นกุดเพยีขอม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 1,655  ม. 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1,2 ต าบลกุดเพยีขอม - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

วังแสง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,563.98 ลบ.ม.

725 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นขามเรียน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,960 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลเมืองเพยี อ าเภอบา้นไผ่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตเทศบาลต าบลชนบท อ าเภอ และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ชนบท จังหวัดขอนแก่น 1,563.98 ลบ.ม.

726 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองยาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,960 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เกล้ียง หมู่ที่ 5 ต าบลวังแสง อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท - เขตต าบลแวงใหญ่ และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,563.98 ลบ.ม.

727 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนข่า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 1,200 ม. 359,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตอ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,134 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 239
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

728 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นปา่พ ุหมู่ที่ 4 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 2,315 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

729 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนศิลา เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,960  ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลวังแสง -เขตต าบลหว้ย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แก อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,558.20 ลบ.ม.

730 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหว้ยอึง่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,960  ม. 495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลโนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอชนบท - เขตอ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,558.20 ลบ.ม.

731 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นดอนข่า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,960  ม. 495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นขามเรียน หมู่ที่ 3 ต าบลเมือง และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เพยี อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1,558.20 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 240



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

732 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นคุ้มกกโก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,960  ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นเมืองเพยี ต าบลเมืองเพยี และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1,558.20 ลบ.ม.

733 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนสังข์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,960  ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลกุดเพยีขอม - เขตบา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หว้ยค้อ หมู่ที่ 3 ต าบลโนนพะยอม และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1,558.20 ลบ.ม.

734 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแทน่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,960  ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นแทน่ - เขตต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กุดเพยีขอม อ าเภอชนบท และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,558.20 ลบ.ม.

735 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองเต่า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,960  ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

น้อย หมู่ที่ 7 ต าบลโนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอชนบท - อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,558.20 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 241



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

736 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. 498,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองหอย หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นโคก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133 น้อยกว่า 865 ตร.ม.

737 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 143 ม. 425,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ต าบลโนน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สมบรูณ์ - บา้นขามเปี้ย หมู่ที่ 5 และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด น้อยกว่า 715 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

738 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นแฮด หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นแฮด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหว้ยม่วง หมู่ที่ 5 ต าบลหนอง และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แซง อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 845 ตร.ม.

739 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นปา่ม่วง หมู่ที่ 9 - บา้นเล็บเงือก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 4 ต าบลโคกส าราญ - เชื่อมทาง และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หลวงชนบทหมายเลข 1309 น้อยกว่า 845 ตร.ม.

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 242



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

740 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นทา่สวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 2,315  ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 11 ต าบลทา่ศาลา อ าเภอมัญจา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

คีรี - ทล.2060 จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

741 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นวังหว้า หมู่ที่ 8,11 ต าบลบา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แฮด - บา้นโนนทนั หมู่ที่ 8 ต าบล และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โนนสมบรูณ์ อ าเภอบา้นแฮด น้อยกว่า 845 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

742 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นแฮด หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นแฮด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ต าบลโคก และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ส าราญ อ าเภอบา้นแฮด น้อยกว่า 845 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

743 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนพนัชาติ หมู่ที่ 10 ต าบลโคก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ส าราญ - บา้นแฮด หมู่ที่ 2 ต าบลบา้น และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แฮด อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 845 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 243



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

744 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหวันากลาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 2,315  ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลทา่ศาลา - พื้นที่สวนปา่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

745 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สว่างพฒันา หมู่ที่ 4 - บา้นหนองเต่า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแซง - ต าบลบา้น และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แฮด อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 845 ตร.ม.

746 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นขามปอ้ม หมู่ที่ 2 - บา้นขอนสัก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้น และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แฮด จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมอ าเภอ น้อยกว่า 845 ตร.ม.

โกสุมพสัิย จังหวัดมหาสารคาม

747 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองหวัช้าง หมู่ที่ 8 - บา้นหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เกีย่ว หมู่ที่ 3 ต าบลโคกส าราญ และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 น้อยกว่า 845 ตร.ม.

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 244



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

748 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นสว่างพฒันา หมู่ที่ 4 - บา้นขาม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ปอ้ม หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแซง อ าเภอ และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น - เชื่อม น้อยกว่า 825 ตร.ม.

อ าเภอโกสุมพสัิย จังหวัดมหาสารคาม

749 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหลุบคา หมู่ที่ 7 ต าบลโนนศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 อ าเภอโนนศิลา - บา้นหวันากลาง และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นแทน่ อ าเภอชนบท น้อยกว่า 850 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

750 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. 482,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหวัฝาย หมู่ที่ 6 ต าบลเปอืยใหญ่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - เชื่อมทางหลวงสายโนนแดงเปอืยใหญ่ และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 825 ตร.ม.

751 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. 467,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นถนนงาม หมู่ที่ 2 เทศบาล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนศิลา - เขตต าบลบา้นหนั และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 800 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 245
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

752 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. 496,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นนาจาน หมู่ที่ 1 ต าบลซับสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 น้อยกว่า 885 ตร.ม.

753 ปรับปรุงถนนหนิคลุก สายบา้นชาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม. 256,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลเปอืยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง หนองนาฮี - เชื่อมเขตต าบลกุดเพยี และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรหนิคลุกไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอม อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 384 ลบ.ม.

754 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาแพง อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัด และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมาย น้อยกว่า 890 ตร.ม.

เลข 229

755 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนงาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,600 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ไชย - บา้นหวัหว้ย หมู่ที่ 12 ต าบล และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

นาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 2,067 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 246
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

756 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. 451,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นสงแดง หมู่ที่ 4 ต าบลนาแพง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย - ถนนสายบา้น และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองหวาย - หนองโน ต าบลกุดเค้า น้อยกว่า 805 ตร.ม.

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

757 ปรังปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นขามปอ้ม หมู่ที่ 1 ต าบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี - ทช.ขก.3010 และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

758 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนง้ิว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลทา่ศาลา อ าเภอมัญจา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

คีรี - พื้นที่สวนปา่ - ทล.2062 และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

759 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหวันา เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,950 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลทา่ศาลา - พื้นที่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สวนปา่ อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,842.75 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 247
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

760 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 905 ม. 2,447,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต บา้นนาค าน้อย หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลวังหนิลาด - ต าบลหนองไผ่ และปลอดภยั กว่า 5,430 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

761 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 883 ม. 3,000,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนิฮาว หมู่ที่ 4 - บา้นหนิต้ัง คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 7 - หนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ต าบล และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โนนฆ้อง - บา้นโสกม่วง หมู่ที่ 3 กว่า 7,064  ตร.ม.

ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง

จังหวัดขอนแก่น

762 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. 1,500,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองศาลา หมู่ที่ 3, บา้น คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเสา และปลอดภยั กว่า 3,600  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เล้า - ถนนลาดยางโคกสูงสัมพนัธ์

ภเูวียง ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอ

ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 248
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

763 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 592 ม. 1,998,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยชัน หมู่ที่ 5 ต าบลแคนเหนือ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นไผ่ - บา้นวังยาว หมู่ที่ 5 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา 3,552 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

764 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทค์อน เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 2,000,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข คมนาคมที่สะดวก 307 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

4003 - บา้นนาค า อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั ลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว

330 ม. หรือมีพื้นที่

ลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 กว้าง 6 ม. ยาว

105 ม. หรือมีพื้นที่

ลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต

ไม่น้อยกว่า 945 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 249
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

765 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทค์อน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,295 ม. 2,500,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สายบา้นง้ิว หมู่ที่ 9,19 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลสาวะถี - บา้นหนองกอย หมู่ที่ และปลอดภยั แอสฟลัต์คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

3 ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง กว่า 7,770 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

766 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. 1,500,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นไชยสอ หมู่ที่ 2 ต าบลไชยสอ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- วัดทา่ช้างเผือก ต าบลหนองไผ่ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

767 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบา้นทา่ช้าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 690 ม. 1,500,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลวังเพิ่ม - บา้นหนองทุ่ม คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2 ต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 5,520 ตร.ม.

768 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 790 ม. 1,989,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ถนนสายบา้นโสกหา้ง หมู่ที่ 9 - บา้น คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง และตีเส้น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนอุดม หมู่ที่ 6 ต าบลนาหว้า - ต าบล และปลอดภยั ผิวจราจร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,740

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 250
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

769 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 740 ม. 1,863,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ถนนสายบา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง และตีเส้น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดินด า - บา้นเรือ หมู่ที่ 9 ต าบล และปลอดภยั ผิวจราจร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นเรือ อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,440

ตร.ม.

770 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 7,935,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนตาเถร หมู่ที่ 10 ต าบล คมนาคมที่สะดวก 550 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเม็ก - ต าบลส าโรง อ าเภอหนอง และปลอดภยั ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

สองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น 2,460 ม. ไหล่ทางกว้าง

ข้างละ 1 ม. ความยาว

รวม 3,010 ม. หรือมี

พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อย

กว่า 22,980 ตร.ม.

771 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,414 ม. 3,000,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหวัหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สองหอ้ง - ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนอง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

สองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น 8,484 ตร.ม. 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

772 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. 1,762,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 - บา้น คมนาคมที่สะดวก และตีเส้นผิวจราจร หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงธนสาร หมู่ที่ 16 ต าบลหนอง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กุงธนสาร - ต าบลหนองกุงเซิน 4,200  ตร.ม. 

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

773 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 690 ม. 1,978,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหวัฝาย หมู่ที่ 12 ต าบลนาชุมแสง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภเูวียง - บา้นหนิลาด หมู่ที่ 12 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนิลาด อ าเภอหนองเรือ 3,450 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

774 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 690 ม. 1,978,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นบุ่งแสง หมู่ที่ 7 ต าบลนาชุมแสง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภเูวียง - บา้นหนิลาด หมู่ที่ 10 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนิลาด อ าเภอหนองเรือ 3,450 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น
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แบบ ผ

775 ก่อสร้างสะพาน คสล. สายบา้นหว้าทอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 18  ม. 1,670,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลหว้าทอง - บา้นโคกสห คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กรณ์ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกุงธนสาร และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

776 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 199 ม. 1,838,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นน้ าเซิน หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกุงเซิน คมนาคมที่สะดวก และตีเส้นผิวจราจร หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโปง่แดง หมู่ที่ 10 ต าบลกุดขอน และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แก่น อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 4,380  ตร.ม. 

777 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นน้ าซับ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,510 -                       421,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลทา่นางแนว - เขตต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ลูกรังหนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ก้านเหลือ อ าเภอแวงน้อย และปลอดภยั เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,200 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

778 ก่อสร้างทอ่เหล่ียมข้ามล าหว้ยเสือเต้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 2.10 เมตร -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 บา้นปา่เปอืย หมู่ที่ 1  ต าบล คมนาคมที่สะดวก สูง 2.10 เมตร ยาว 4 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบรูณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง และปลอดภยั เมตร จ านวน 2 ช่อง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น - ต าบลโพธิศ์รีส าราญ 

อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
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แบบ ผ

779 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหว้ยบาก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 795 ม. -                       68,000               -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนทอง ต าบลค าม่วง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กว่า 632 ลบ.ม.

780 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. -                       42,000               -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 397 ลบ.ม.

781 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นทุ่งโพธิช์ัย เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร -                       315,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

(น้ าตกสาริกา)หมู่ที่7ต าบลโนนสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,385 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภยั ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองกุงศรี อ าเภอโนนสะอาด ยาว 1,300 เมตร

จังหวัดอุดรธานี หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

มีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อย

กว่า 2,929 ลบ.ม. พร้อม

เกล่ียเรียบ
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

782 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. -                    5,554,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต สาย ขก 3039 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นเหล่านาดี - บา้นกระเดือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

783 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 287 -                    495,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นดินด า ม.1,7 ต.ดินด า - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.หว้าทอง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

และตีเส้นผิวจราจร

784 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 175 -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายโสกเสือ - อบต.ทุ่งชมพ ูต.ทุ่งชมพู คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

785 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 287 -                    425,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองพลวง หมู่ที่ 6 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

และตีเส้นผิวจราจร
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

786 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ก้าง 6 ม. ยาว 190 ม. -                    492,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นคอกคี หมู่ที่ 10 ต าบลบวัใหญ่ คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง - ต าบลหว้ยโจด และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,520 ตร.ม.

787 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. -                    485,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนอุดม หมู่ที่ 6 ต าบลนาหว้า คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,740 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

788 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. -                    485,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาหว้า - ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,740 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

789 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 219 ม. -                    495,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ต าบล คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นเม็ง - ทา่ศาลา หมู่ที่ 8 ต าบล และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองเรือ อ าเภอหนองเรือ กว่า 1,752 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

790 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. -                    497,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนาหว้า หมู่ที่ 3,4 ต าบลโนน คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทนั - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ กว่า 1,760 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

791 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. -                    485,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 2025 -โสกหา้ง - ทุ่งชมพู คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,740 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

792 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. -                    485,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองโน หมู่ที่ 8  ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาหว้า  - ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,740 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

793 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 225 ม. -                    494,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายโคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพ ู- (ช่วงไป คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองโน) อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,800 ตร.ม.

และตีเส้นผิวจราจร
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

794 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 195 ม. -                    437,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 3211 ทุ่งชมพ ู- กุดแคน คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,560 ตร.ม.

และตีเส้นผิวจราจร

795 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 287 ม. -                    497,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากถนนบา้นโคกหนองขาม เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองคอง หมู่ที่ 11 ต าบลในเมือง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,722 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

796 ก่อสร้างถนน คสล. จากบา้นหว้ยทราย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 175 ม. -                    497,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลสงเปอืย - บา้นหนองหญ้าปล้อง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 6 ต าบลภเูวียง อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 875 จร.ม.

797 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นโคกม่วง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ 10 ต าบลศรีสุข - ต าบลวังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,754 เมตร หนา ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนิคลุกไม่น้อยกว่า

1,156 ลบ.ม.
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

798 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นโคกเจริญ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,790 -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ 15 ต าบลศรีสุข - ต าบลนาจาน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,156 ลบ.ม.

799 ปรับปรุงถนนหนิคลุกบา้นศรีสุข หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,770 -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

13 ต าบลศรีสุข - ต าบลวังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.10 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 1,163 ลบ.ม.

800 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. 500,000             1,241,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นบงึเรือใหญ่ หมู่ที่ 10 - บา้นโคกสี คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,500 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 1,2 ต าบลโคกสี - ทางหลวงแผ่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ดินหมายเลข 2183 อ าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

801 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. 500,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ต าบลหนองตูม คมนาคมที่สะดวก ยาว 800 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 259



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

802 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ต าบลพระลับ คมนาคมที่สะดวก ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ถนนศรีจันทร์ อ าเภอเมือง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 860 ตร.ม.

พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง

803 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. -                       485,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนกู ่หมู่ที่ 5 ต าบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง - ต าบลโคกงาม และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 825 ตร.ม.

804 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก ถ 10071 บา้นหนองหญ้า คมนาคมที่สะดวก ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แพรก - บา้นโนนทนั ช่วงบา้นดอนดู่ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ต าบลพระลับ 1,500 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

805 ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 2.5 ม.ยาว 3,300 ม. -                       5,200,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เหล็ก บา้นศิลา หมู่ที่ 18 - บา้นเต่านอ คมนาคมที่สะดวก ยาว 3,300 ม. หนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 7 ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั ม. หรือมีพื้นที่ถนนคอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 230 (ทางเล่ียงเมืองขอน- กรีตไม่น้อยกว่า8,250ตร.ม

แก่น) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 260
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

806 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. -                    488,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นศรีฐาน หมู่ที่ 2 ต าบลพงัทยุ - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต าบลบวัเงิน และปลอดภยั น้อยกว่า 835 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

807 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 13 ม. -                    750,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เสียว บา้นหนองแสง หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั 4 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

808 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดสันฝายยาว 10 ม. -                    650,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กระจาย ช่วงบา้นหนองคลองน้อย คมนาคมที่สะดวก สูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 4 ต าบลวังหนิ - บา้นส าโรง และปลอดภยั 4 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 1 ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสอง

หอ้ง จังหวัดขอนแก่น

809 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองไฮ หมู่ที่ 9 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เรือ - ทางหลวงแผ่นดิน 12 (ถนนมลิ- และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

วรรณ) อ าเภอหนองเรือ ตร.ม. 

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 261
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

810 ปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                    495,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองไฮ หมู่ที่ 5 ต าบลโพนเพก็ คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นกุดขอนแก่น ต าบลค าแคน และปลอดภยั น้อยกว่า 1,840.43 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

811 ปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                    495,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนสว่าง หมู่ที่ 7 - พื้นที่ปา่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกหมาจอก ต าบลโพนเพก็ - ต าบล และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี 1,840.43 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

812 ปรับปรุงถนนลูกรัง (เกล่ียเรียบ) เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นนาโพธิ ์หมู่ที่ 8 ต าบลโนนสะอาด คมนาคมที่สะดวก 2,170 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโนนทอง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนทอง และปลอดภยั หนิคลุกไม่น้อยกว่า 1,350 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว

2,000 ม. หรือมีปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,545 

ลบ.ม.
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
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ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

813 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 270 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

(เคพซีล) บา้นดงเก่า หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หรือมีผิวจราจรลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นโต้น - บา้นพระบ ุหมู่ที่ 1 และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลพระบ ุอ าเภอพระยืน

จังหวัดขอนแก่น

814 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทอ่ระบายน้ า เพื่อใหร้าษฎรมีการ - ขุดวางทอ่ คสล. Ø 300,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คสล. และบอ่พกั คสล. ซอยสาธารณ คมนาคมที่สะดวก 0.40 ม. ยาว 100 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ประโยชน์แยกจากซอยศรีเมือง 3 (แนว และปลอดภยั - ปรับเกล่ียชั้นพื้นทางเดิน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เขตรอยต่อเทศบาลเมืองเมืองพลและ พร้อมปรับระดับถนน 

อบต.โจดหนองแก) คสล. พื้นที่เฉล่ียประมาณ

(เปล่ียนแปลงจากป ี2562 224 ตร.ม.

มาเปน็ 2561) - ก่อสร้างผิวทางเดินกว้าง

ไม่น้อยกว่า 2 ม. 

ยาว 112 ม.

815 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นสามหมอ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,580 ม. -                    495,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิไ์ชย - บา้นซับสม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บรูณ์ หมู่ที่ 10 ต าบลซับสมบรูณ์ และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 2,051 ลบ.ม. พร้อมบด

อัดแน่น
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

816 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองหญ้า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 5,710 ม. -                    495,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

รังกา หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิไ์ชย - บา้นซับ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เจริญ หมู่ที่ 10 ต าบลซับสมบรูณ์ และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น 4,539 ลบ.ม. พร้อมเกล่ีย

เรียบ

817 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นบงึฉิม หมู่ที่ 4 ต าบลบงึเนียม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

818 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลศิลา - ทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทาง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เล่ียงเมืองขอนแก่น) อ าเภอเมือง ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

819 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนบา้นโคกกุง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขุดลอกผิวจราจร พร้อมปู -                    7,880,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 - บา้นหนองบวันาค เขต อบต. คมนาคมที่สะดวก ผิว AC ใหม่ กว้าง 6-8 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแวงโสกพระ และปลอดภยั ยาว 2,000 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 264
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

820 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ -                    5,597,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 230 - บา้นพรสวรรค์ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 13 ต าบลบา้นเปด็ 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

821 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ รวมพื้นที่ผิวจราจรคอน -                    1,087,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นกุดน้ าใส หมู่ที่ 1 - แยกทาง คมนาคมที่สะดวก กรีตเสริมเหล็กไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงหมายเลข 2109 ต าบลม่วงหวาน และปลอดภยั กว่า 1,625 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

822 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ รวมพื้นที่ผิวจราจรคอน -                    540,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นกุดน้ าใส กม.3 หมู่ที่ 1 - คมนาคมที่สะดวก กรีตเสริมเหล็กไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั กว่า 807 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

823 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ รวมพื้นที่ผิวจราจรคอน -                    638,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้น คมนาคมที่สะดวก กรีตเสริมเหล็กไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แสงจันทร์ หมู่ที่ 9 ต าบลกุดน้ าใส และปลอดภยั กว่า 962 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 265
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

824 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ รวมพื้นที่ผิวจราจรคอน -                    342,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองบวัน้อย หมู่ที่ 2 ต าบล คมนาคมที่สะดวก กรีตเสริมเหล็กไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง - บา้นโคกสูง และปลอดภยั กว่า 512 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์

จังหวัดขอนแก่น

825 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. -                    1,917,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายแสงเทยีน หมู่ที่ 1 ต าบลกุดน้ าใส คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง - ต าบลโคกสูง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า

3,550 ตร.ม. และติดต้ัง

ปา้ยชื่อโครงการ

826 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 710 ม. -                    1,948,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนขามแป หมู่ที่ 5 ต าบลกุด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

น้ าใส - ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า

3,550 ตร.ม. และติดต้ัง

ปา้ยชื่อโครงการ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 266
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

827 ปรับปรุงถนนลูกรังสายเรียบคลองชล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. -                    1,673,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ประทานบา้นหนองอ้อน้อย หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลกุดน้ าใส - ต าบลม่วงหวาน และปลอดภยั ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

4,725 ตร.ม.

828 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม. -                    6,870,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สายบา้นขุนด่าน หมู่ที่ 1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นดง - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ฟลัทค์อนกรีตไม่น้อยกว่า

12,600 ตร.ม.

829 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. -                    4,600,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต สายบา้นดง หมู่ที่ 3 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นดง - บา้นเล้า หมู่ที่ 5 ต าบลนาค า และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ฟลัทค์อนกรีตไม่น้อยกว่า

8,400 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 267
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

830 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ โดยร้ือผิวจราจรเดิมเสริม -                    8,577,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต สายบา้นทรัพย์สมบรูณ์ หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก หนิคลุก 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

4 ต าบลทุ่งโปง่ - ต าบลโคกสูง และปลอดภยั กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส

ฟลัทค์อนกรีตไม่น้อยกว่า

21,000 ตร.ม.

831 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ โดยร้ือผิวจราจรเดิมเสริม -                    6,136,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นดง หมู่ที่ 2,3 ต าบลบา้นดง คมนาคมที่สะดวก หนิคลุก 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง - บา้นหนองอ้อ หมู่ที่ 3 และปลอดภยั กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง

จังหวัดขอนแก่น ละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่

ลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต

ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.

832 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นวังหนิ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,300 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลสระแก้ว - บา้นวังม่วง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปอืยน้อย และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,828 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 268
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

833 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นวังผือ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4,9 ต าบลขามปอ้ม อ าเภอเปอืย คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

น้อย - เขตต าบลปา่ปอ อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

834 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. -                    721,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนตุ่น หมู่ที่ 7 - บา้นหนองหญ้า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แพรก หมู่ที่ 11 ต าบลดอนหนั - ทาง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อ าเภอ 1,020 ตร.ม.

เมือง จังหวัดขอนแก่น

835 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 260 ม. -                    759,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนายม หมู่ที่ 5 - บา้นดงซ า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นโนน เชื่อมบา้นโสก และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขาแก้ว ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง 1,300 ตร.ม. และติดต้ัง

จังหวัดขอนแก่น ปา้ยชื่อโครงการ 1 ปา้ย

(เปล่ียนแปลง)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 269
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

836 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบา้นกุดเข้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                    9,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 - บา้นยอดหว้ย หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 24,000 ตร.ม.

837 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                    9,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 - บา้นโนน คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สะอาด หมู่ที่ 7 ต าบลหนองไผ่ และปลอดภยั 18,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

838 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบา้นหว้ยบง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                    9,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 - บา้นยอดหว้ย หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั 18,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

839 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแจ้ง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,770 ม. -                    400,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลโพนเพก็ - ต าบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ช่วงที2่) 1,407 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 270
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

840 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม. 240,000             240,000             240,000              240,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองตูม คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโคกสี หมู่ที่ 1,2 ต าบลโคกสี และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

841 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นบงึฉิม หมู่ที่ 4 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,180 ม. 300,000             390,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลบงึเนียม - บา้นดอนดู่ หมู่ที่ 3, คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

11 - บา้นพระคือ หมู่ที่ 16 ต าบลพระ และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 924 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

842 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 3.50 ม. -                    850,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายชุมชนทหาร บา้นหนองงูเหลือม คมนาคมที่สะดวก ยาว 930 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 4 ต าบลหนองตูม - ทางหลวง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผ่นดินหมายเลข 2183 อ าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

843 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกสี หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. -                    245,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

1,2 ต าบลโคกสี - บา้นหนองบวัน้อย คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,250 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 6,10 ต าบลหนองตูม และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 271
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

844 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 640 ม. 500,000             478,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกสี หมู่ที่ 1,2 ต าบลโคกสี - คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

845 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 580 ม. 495,000             240,000             240,000              240,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโคกแปะ หมู่ที่ 12 ต าบลโคกสี และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

846 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกน้อย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. 400,000             495,600             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง คมนาคมที่สะดวก ยาวรวม 2,920 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น -เขตอ าเภอโกสุมพสัิย และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดมหาสารคาม

847 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นผือ หมู่ที่ 2 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,480 ม. -                    426,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 230 อ าเภอเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 272
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ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

848 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. -                    492,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นศิลา หมู่ที่ 1 ต าบลศิลา - บา้นนา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เพยีง หมู่ที่ 4 ต าบลส าราญ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

849 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ทางเล่ียงเมือง) อ าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

850 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

851 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 340 ม. 493,000             250,000             250,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดงพอง หมู่ที่ 10 ต าบลศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 273



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

852 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 425 ม. 493,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 12 ต าบลศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

853 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 427 ม. 493,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นบงึฉิม หมู่ที่ 4 ต าบลบงึเนียม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

854 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นบงึอิเฒ่า หมู่ที่ 5 ต าบลศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 และปลอดภยั ตอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

855 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 330 ม. 495,000             250,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนยาง หมู่ที่ 11 ต าบลศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นสงเปอืย หมู่ที่ 12 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 274



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

856 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นละว้า หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,850 ม. -                    492,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

10 ต าบลเมืองเพยี - เขตต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูกรังบดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หวัหนอง อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั แน่นไม่น้อยกว่า 1,492 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม.

857 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดู่โพธิต์าก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,795 ม. -                    477,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 11 ต าบลเมืองเพยี อ าเภอบา้นไผ่ คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูกรังบดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

-  เขตต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา และปลอดภยั แน่นไม่น้อยกว่า 1,448 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น  ลบ.ม.

858 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นเมืองเพยี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,795 ม. -                    477,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองเพยี - เขตต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูกรังบดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั แน่นไม่น้อยกว่า 1,448 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 ลบ.ม.

859 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 242 ม. 499,000             500,000             500,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต บา้นหนองไฮ หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท - เขต และปลอดภยั กว่า 1,452 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 275



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

860 ปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบแก่งกุดโคก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากต าบลบา้นโต้น - ต าบลพระบุ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

861 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโต้น - บา้นโจดน้อย ต าบลพระบุ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

862 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. -                    2,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนสมบรูณ์ อ าเภอบา้นแฮด คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนิกอง ต าบลบา้นโต้น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

863 ปรับปรุงถนนพนังกัน้แม่น้ าชี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากต าบลพระบ ุ- ต าบลบา้นโต้น คมนาคมที่สะดวก ยาว 15,000 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 276



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

864 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. -                    497,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นดอนหนั หมู่ที่ 6 - บา้นฝาง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นฝาง - ทางหลวง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
แผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอบา้นฝาง

จังหวัดขอนแก่น

865 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 220 ม. -                    497,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นโสกม่วง หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลหนองบวั - บา้นหนิต้ัง หมู่ที่ 7 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบา้นฝาง

จังหวัดขอนแก่น

866 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 220 ม. -                    497,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นหนองคู หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลบา้นหว้า อ าเภอเมือง - บา้นกระ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
เด่ือง หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นเหล่า

อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 277



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

867 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 345 ม. -                    496,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นค้อ หมู่ที่ 10 ต าบลบา้นเหล่า คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอบา้นฝาง - บา้นแดงน้อย หมู่ที่ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
6,7 ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

868 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. -                    2,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นนายม หมู่ที่ 5 บา้นดงซ า คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นโนน - บา้นโสกขา และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
แก้ว หมู่ที่ 3 สายบา้นหว้ยเตย

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น

869 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. 600,000             600,000             600,000              600,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายข้างโรงงานพลาสติกถึงนาด่าน คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น

870 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. 600,000             600,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นนายม - บา้นแหว้ หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 278



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

871 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. 600,000             600,000             600,000              600,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นโนน - บา้นหม้อ หมู่ที่ 1,2 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น

872 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากบา้นโพธิศ์รี ต าบลบา้นโนน คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอซ าสูง ถึงคลอง 7R และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
บา้นหนองตูม ต าบลหนองตูม

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

873 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม ล าหว้ยกุดทงิ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 10 ม. -                    600,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นโนน หมู่ที่ 1 ถึงบา้นหม้อ หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น

874 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นโนน คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอซ าสูง ถึงบา้นส าโรง หมู่ที่ 6 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลบา้นขาม อ าเภอน้ าพอง

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 279



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

875 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายข้างโรงเรียนบา้นหลุบเลา หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง - บา้นจอม และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ศรี อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

876 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. -                    -                   -                    900,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นหว้ยเตย หมู่ที่ 1 - บา้นหวั คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ฝาย หมู่ที่ 2 ต าบลหว้ยเตย และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอซ าสูง เชื่อม อ าเภอชื่นชม

จังหวัดมหาสารคาม

877 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 143 ม. -                    400,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
แยกทางหลวง อบจ.ขอนแก่น สาย ขก คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 715 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
2039 - บา้นหว้ยโจด - บา้นโสกเส้ียว ตร.ม.
หมู่ที่ 2 ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

878 ปรับปรุงถนนแอสฟสัต์ติกคอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,790 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นแฮด หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นแฮด คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นโนนพนัชาติ หมู่ที่ 10 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 280



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

879 ปรับปรุงถนนแอสฟสัต์ติกคอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. -                    500,000             500,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นโคกส าราญ หมู่ที่ 1 ต าบลโคก คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ส าราญ อ าเภอบา้นแฮด - บา้นซีกกค้อ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น

880 ปรับปรุงถนนแอสฟสัต์ติกคอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,000,000           1,000,000          1,097,000           -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลโคกส าราญ - บา้นแฮด หมู่ที่ 2 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด

จังหวัดขอนแก่น

881 ปรับปรุงถนนแอสฟสัต์ติกคอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. -                    1,999,000          1,999,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นโคกส าราญ หมู่ที่ 11 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โคกส าราญ - บา้นแฮด หมู่ที่ 2 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

882 ปรับปรุงถนนแอสฟสัต์ติกคอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. -                    492,000             739,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นหนองไฮ หมู่ที่ 4 ต าบลบา้น คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แฮด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 281



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

883 ปรับปรุงถนนแอสฟสัต์ติกคอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 492,000             492,000             492,000              985,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- สายบา้นขามเปี้ย หมู่ที่ 9,5 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

884 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 835 ม. 496,000             496,000             496,000              1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลโนนสมบรูณ์ - ต าบลบา้นแฮด และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น

885 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 496,000             496,000             983,000              1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นดง หมู่ที่ 6 ต าบลโคกส าราญ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น

886 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1,456 ม. 492,000             1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นดง หมู่ที่ 6 ต าบลโคกส าราญ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 282



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

887 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1,672 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นหนองโง้ง หมู่ที่ 3 ต าบลบา้น คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แฮด - บา้นดง หมู่ที่ 6 ต าบลโคกส า และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ราญ อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น

888 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,348 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นขามเปี้ย หมู่ที่ 9 ต าบลบา้น คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แฮด - ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอบา้น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
แฮด จังหวัดขอนแก่น

889 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 664 ม. 496,000             496,000             496,000              496,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นศรีส าราญ หมู่ที่ 9 ต าบลโนน คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สมบรูณ์ - บา้นวังหว้า หมู่ที่ 8,11 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด

จังหวัดขอนแก่น

890 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,348 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นหว้ยม่วง หมู่ที่ 5 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แซง อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
-อ าเภอโกสุมพสัิย จังหวัดมหาสารคาม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 283



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

891 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองมะ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1,900 ม. -                    244,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
เขือ หมู่ที่ 2 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นแฮด - ต าบลพระบ ุอ าเภอพระยืน และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น

892 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกส าราญ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. -                    128,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 1 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้น คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แฮด - ต าบลเมืองเพยี อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น

893 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแฮด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 4,100 ม. -                    527,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นแฮด - บา้นหว้ยม่วง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
แฮด จังหวัดขอนแก่น

894 บรูณะถนนลาดยางแบบแอสฟลัต์คอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,580 ม. -                    2,000,000          2,000,000           -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
กรีต บา้นหนองขีค้วาย หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลซ ายาง - ต าบลนาจาน อ าเภอสี และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ชมพ ูจังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 284



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

895 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัต์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,450 ม. -                    2,000,000          2,000,000           -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
คอนกรีต บา้นใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลหนองแดง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น

896 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัต์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,430 ม. -                    2,000,000          2,000,000           -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
คอนกรีต บา้นทา่ช้าง หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพ ู- ต าบลนา และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
หนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

897 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัต์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 960 ม. -                    2,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
คอนกรีต บา้นนาอุดม หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลดงลาน - ต าบลวังเพิ่ม และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น

898 บรูณะถนนลาดยางแบบแอสฟลัต์คอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 790 ม. -                    2,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
กรีต บา้นหนองแสง หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลนาจาน - ต าบลซ ายาง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 285



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

899 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นสันติสุข หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,950 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
6 ต าบลหนองแดง - ต าบลบา้นใหม่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

900 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นเบญ็จวัลย์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,410 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นใหม่ - บา้นหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แดง อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

901 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหว้ยโจด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,970 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 11 ต าบลหนองแดง - ต าบลศรี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สุข อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

902 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโสกจานนาคี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,400 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลภหูา่น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

903 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองขีค้วาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,440 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 ต าบลซ ายาง - ต าบลนาจาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 286



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

904 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นซ ายาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 1 ต าบลซ ายาง - ต าบลภหูา่น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(เกล่ียเรียบ) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

905 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นหนองแดง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,900 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแดง - ต าบลศรีสุข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(เกล่ียเรียบ) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

906 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัต์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 730 ม. -                    2,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
คอนกรีต บา้นหนองแดง หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลหนองแดง - ต าบลบา้นใหม่ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น

907 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัต์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 720 ม. -                    2,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
คอนกรีต บา้นหนองไฮ  หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลนาจาน - ต าบลศรีสุข และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 287
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

908 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัต์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 730 ม. -                    2,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
คอนกรีต บา้นหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข

228

909 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. -                    400,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นซ าเปบิ หมู่ที่ 6 ต าบลนาฝาย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลวังสวาบ อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น 1,479 ลบ.ม.

910 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 730 ม. -                    408,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโสกก้อง หมู่ที่ 6 ต าบลวังหนิลาด คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นน้อยพฒันา หมู่ที่ 9 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

911 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 235 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวงหมายเลข 201 บา้นโนน คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทองหลาง หมู่ที่ 2 ต าบลนาหนองทุ่ม - และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
บา้นหนองหนามแทง่ หมู่ที่ 8 ต าบล 1,880 ตร.ม.
หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 288
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

912 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นวังสวาบ หมู่ที่ 5 ต าบลวังสวาบ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ต าบลนาฝาย อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น 900 ตร.ม.

913 ปรับปรุงพนังกัน้น้ า ล าหว้ยสามหมอ เพื่อพฒันาแหล่งน้ า กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. -                    500,000             500,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ปอ้งกันน้ าเอ่อทว่ม

- ล าน้ าชี หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิไ์ชย ใหส้มบรูณ์และเพยีง ใจไม่น้อยกว่า พื้นที่การเกษตร

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น พอกับความต้องการ ร้อยละ 60

อุปโภคบริโภค

914 ซ่อมแซมพนังกัน้น้ า ล าหว้ยสามหมอ เพื่อพฒันาแหล่งน้ า กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. -                    500,000             500,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ปอ้งกันน้ าเอ่อทว่ม

- ล าน้ าชี บา้นโนนทนั หมู่ที่ 2 ใหส้มบรูณ์และเพยีง ใจไม่น้อยกว่า พื้นที่การเกษตร

ต าบลโพธิไ์ชย อ าเภอโคกโพธิไ์ชย พอกับความต้องการ ร้อยละ 60

จังหวัดขอนแก่น อุปโภคบริโภค

915 ก่อสร้างพนังกัน้น้ า ล าหว้ยสามหมอ เพื่อพฒันาแหล่งน้ า กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. -                    500,000             500,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ปอ้งกันน้ าเอ่อทว่ม
บา้นมลนาค - ล าน้ าชี หมู่ที่ 7 ใหส้มบรูณ์และเพยีง ใจไม่น้อยกว่า พื้นที่การเกษตร

ต าบลโพธิไ์ชย อ าเภอโคกโพธิไ์ชย พอกับความต้องการ ร้อยละ 60

จังหวัดขอนแก่น อุปโภคบริโภค

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 289
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

916 ก่อสร้างพนังกัน้น้ า ล าน้ าชี(ทา่สวนยา) เพื่อพฒันาแหล่งน้ า กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. -                    500,000             500,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ปอ้งกันน้ าเอ่อทว่ม

บา้นโนนทนั หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิไ์ชย ใหส้มบรูณ์และเพยีง ใจไม่น้อยกว่า พื้นที่การเกษตร

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น พอกับความต้องการ ร้อยละ 60

อุปโภคบริโภค

917 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นสามหมอ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -                    500,000             1,200,000           -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิไ์ชย อ าเภอโคกโพธิ์ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ไชย เชื่อมบา้นส าราญ ต าบลศรีส าราญ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภมูิ

918 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนทนั เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -                    500,000             500,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิไ์ชย - บา้นกุดลอบ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 8 ต าบลโพธิไ์ชย อ าเภอโคกโพธิ์ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ไชย จังหวัดขอนแก่น

919 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -                    500,000             -                    900,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หวาย หมู่ที่ 7 ต าบลนาแพง อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โคกโพธิไ์ชย - บา้นหนองโน ต าบลกุด และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
เค้า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 290
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

920 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโสกนาดี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 2 - บา้นหนองชมพ ูหมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลบา้นโคก อ าเภอโคกโพธิไ์ชย และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

921 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาตับเต่า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000             500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 - ถนนทางหลวงสาย 229 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ขอนแก่น - ชัยภมูิ ต าบลซับสมบรูณ์ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น

922 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นซับบอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -                    500,000             -                    500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลซับสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโนนคูณ หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นโคก และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น

923 ปรับปรุงถนนหนิคลุก สายบา้นโคก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นโคก - บา้นหนอง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หญ้ารังกา หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิไ์ชย และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 291
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

924 ปรับปรุงถนนหนิคลุก สายบา้นโคก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1,3 ต าบลบา้นโคก - บา้นโนน คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สว่าง หมู่ที่ 8 ต าบลซับสมบรูณ์ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น

925 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นโนนข่า หมู่ที่ 5 ต าบลโนนข่า และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น กว่า 840 ตร.ม.

926 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             -                    500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นหนองชมพ ูหมู่ที่ 10 - บา้น คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนคูณ หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นโคก และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น

927 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. 500,000             500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นซับสมบรูณ์ หมู่ที่ 9 ต าบลซับ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สมบรูณ์ - แหล่งทอ่งเที่ยววัดซัมยาง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 292
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

928 ก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นซับบอน หมู่ที่ 7 ต าบลซับสม คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บรูณ์ - บา้นโนนคูณ หมู่ที่ 6 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลบา้นโคก อ าเภอโคกโพธิไ์ชย

จังหวัดขอนแก่น

929 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นหนองชมพ ูหมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นโสกใหญ่ ต าบลบา้นโคก และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น

930 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             500,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นสงแดง หมู่ที่ 4 ต าบลนาแพง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นหนองวาย หมู่ที่ 7 อ าเภอโคก และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
โพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น

931 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             500,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นแก้งค้อ หมู่ที่ 2 - บา้นโนน คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทอง หมู่ที่ 3 ต าบลนาแพง อ าเภอโคก และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
โพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 293
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

932 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             500,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 - บา้นโนน คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คูณ หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นโคก อ าเภอโคก และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
โพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น

933 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. 2,000,000           2,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นหนองแก หมู่ที่ 8 ต าบลนา คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แพง - ทางหลวงหมายเลข 229 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ขอนแก่น - ชัยภมูิ

934 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นนาแพง หมู่ที่ 5 ต าบลนาแพง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
- ทางหลวงหมายเลข 229 ขอนแก่น

- ชัยภมูิ

935 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทางหลวงหมายเลข 229 ขอนแก่น -

ชัยภมูิ
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

936 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบา้นโนนทนั เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงหมายเลข 229 ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- ชัยภมูิ

937 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบา้นหนิต้ัง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. -                    2,000,000          2,000,000           -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3,11 ต าบลซับสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น - และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทางหลวงหมายเลข 229 ขอนแก่น -

ชัยภมูิ

938 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองหญ้ารัง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 5,710 ม. 495,000             495,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กา หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิไ์ชย - บา้นซับ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เจริญ หมู่ที่ 10 ต าบลซับสมบรูณ์ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น

939 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. 495,000             495,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นซับแดง หมู่ที่ 5 ต าบลซับสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 295



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

940 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 288 ม. -                    495,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกบา้นโนนทอง หมู่ที่ 1 - แยก คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นกกระยางขาว ต าบลบา้นผือ - แยก และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทางหลวงชนบท ขก 2079 ต าบลบา้น 1,728 ตร.ม.

กง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

941 ปรับปรุงผิวจราจรแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. 672,000             672,000             672,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก.3112 บา้นดอนโมง - บา้น คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนฆ้อง ช่วงสามแยกวัดโพธิท์อง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นกงกลาง ต าบลบา้นกง เชื่อมทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิ-

วรรณ) ต าบลจระเข้ อ าเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่น

942 ปรับปรุงผิวจราจรแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 450 ม. 630,000             630,000             630,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นเหล่าค าเจริญ หมู่ที่ 11 - คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองเรือ หมู่ที่ 10 ต าบลหนอง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เรือ เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

12 (ถนนมลิวรรณ) ต าบลบา้นเม็ง

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 296
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

943 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 - วัดปา่ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ภเูม็งทอง ต าบลบา้นเม็ง อ าเภอหนอง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เรือ จังหวัดขอนแก่น

944 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                    2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหาด หมู่ที่ 10 - บา้นหนอง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แสง หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นเม็ง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เชื่อมเขตอ าเภอบา้นแทน่ จ.ชัยภมูิ

945 ก่อสร้างแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายทาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. บาว 1,600 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

นีระพนัธ์ (ช่วงบา้นจระเข้ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ถนนมลิวรรณ) ต าบลจระเข้ 

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

946 ก่อสร้างแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองแปน หมู่ที่ 8 ต าบลจระเข้ - คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ต าบลบา้น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 297



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

947 ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                    1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 2045 หนองแก - ภเูวียง คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

948 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 214 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยม่วง หมู่ที่ 9 ต าบลโนนทนั คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงหมายเลข 2038 และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นดงน้อย ต าบลโนนทอง 1,712 ตร.ม.

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

949 ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบา้นหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หว้า หมู่ที่ 3 - บา้นนาง้ิว หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลยางค า เชื่อมทางหลวง สาย ขก และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ถ 10008 ต าบลยางค า อ าเภอหนอง

เรือ จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 298



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

950 ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบา้นดอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แขม หมู่ที่ 4 - บา้นดอนคอม หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลยางค า เชื่อมทางหลวงสาย ขก และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ถ 10008 ต าบลยางค า อ าเภอหนอง

เรือ จังหวัดขอนแก่น

951 ปรับปรุงผิวจราจรแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก. 2080 บา้นโนนสะทอน คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโนนฟนัเรือ บา้นโนนสะทอน และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 13 ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนอง

เรือ จังหวัดขอนแก่น

952 ปรับปรุงผิวจราจรแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก. 2106 บา้นหนองไผ่ - บา้น คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสะทอน บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 1 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ เชื่อม

ทางหลวงชนบทสาย ขก 4027 

ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 299



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

953 ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางทอ่ระบายน้ า คสล. 3,000,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

และวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั คสล ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนอภยัพฒันา บา้นหนองเรือ หมู่ที่ จ านวน 1,305 ทอ่น ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1 ต าบลหนองเรือ เชื่อมทางหลวงแผ่น พร้อมบพ่กั 145 บอ่ และ

ดินหมายเลข 12 ถนนมลิวรรณ ขยายผิวจราจรคอนกรีต 

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 2,200 ตร.ม.

954 ก่อสร้างทางจักรยานผิวทางแบบผิว เพื่อใหร้าษฎรมี กว้าง 2.50 ม. 2,354,500           -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เรียบ จากสายบา้นดอนหญ้านาง ความสะดวกและ ยาวรวม 2,035 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโกทา (หน้าค่ายศรีพชัรินทร์) ปลอดภยัในการใช้ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จักรยานบนถนน 4,905 ตร.ม.พร้อมก่อ

จังหวัดขอนแก่น สร้างลานพื้นที่จอดรถยนต์

คสล. ความหนา 0.10 ม.

หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม

ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. 

และติดต้ังเคร่ืองหมาย

จราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 300



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

955 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ จ านวน 2 ช่วง 2,000,000           -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นละว้า หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองเพยี คมนาคมที่สะดวก ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นไผ่ - บา้นโคกส าราญ หมู่ที่ และปลอดภยั ยาว 22 ม. มีไหล่ทางข้าง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด ละ 0.50 ม.

จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. 

ยาว 1,063 ม. มีไหล่ทาง

ข้างละ 0.50 ม.

รวมทั้ง 2 ช่วง มีพื้นที่ลาด

ยางแบบ Cape Seal 

ไม่น้อยกว่า 7,595 ตร.ม.

956 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 7 ม. ยาว -                       296,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 12 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก 40 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นเปด็ อ าเภอเมือง และปลอดภยั ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 520 ตร.ม.

957 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นคูนลาด ม.1 - บา้นทรัพย์ คมนาคมที่สะดวก ยาว 310 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สมบรูณ์ ม.5 ต.ดูนลาด อ.กระนวน และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 301



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

958 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนตาศรี ม.18 ต.หนองโก คมนาคมที่สะดวก ยาว 320 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นผักแว่นด า ม.16 ต.หนองโก และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(เส้นหน้าคุ้ม 9 บาท) อ.กระนวน

จ.ขอนแก่น

959 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. 500,000             1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10028 สายโครงการราชด าริ คมนาคมที่สะดวก ยาว 5,605 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกภตูากา ต.เมืองเก่าพฒันา และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

(ถนน อบจ.ขอนแก่นรับการถ่ายโอน)

960 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. 2,000,000           2,000,000          4,000,000           4,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ (ก าลังด าเนินการ) สายบา้น คมนาคมที่สะดวก ยาว 7,270 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองคา - บา้นวังมน ต.ในเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

(ถนน อบจ.ขอนแก่นรับการถ่ายโอน)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 302
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

961 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 7 ม. 1,000,000           500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 2038 ช่วงวัดนายม คมนาคมที่สะดวก ยาว 550 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองขาม ม.1 ต.ในเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

962 ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวง 2133 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

- บา้นหนองหญ้าปล้อง ม.6 ต.ภเูวียง คมนาคมที่สะดวก ยาว 210 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

963 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. 500,000             500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2133 - บา้นโพนเพก็ ม.8 ต.ภเูวียง คมนาคมที่สะดวก ยาว 550 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

964 ก่อสร้างสะพาน คสล. บา้นโพธิ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. -                    -                   1,000,000           -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต.ในเมือง - บา้นหนิร่อง ต.เมืองเก่า คมนาคมที่สะดวก ยาว 12 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

พฒันา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

965 ก่อสร้างสะพาน คสล. บา้นนาแพง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. -                    -                   -                    1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.3 - บา้นนาตาด ม.6 ต.เขาน้อย คมนาคมที่สะดวก ยาว 12 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 303
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

966 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 2038 (ช่วงสามแยก รพ. คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,500 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เวียงเก่า) - บา้นนาตาด ม.6 ต.เขาน้อย และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

967 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

3065 บา้นโนนม่วง - บา้นปอ คมนาคมที่สะดวก ยาว 600 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

968 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. -                    1,000,000          500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากทางหลวง 4021 - แยก คมนาคมที่สะดวก ยาว 7,000 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

พทัยา 2 ต.หนองกุงเซิน อ.ภเูวียง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น

969 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. 1,000,000           1,000,000          5,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 2133 (ช่วงลาบบา่ง) คมนาคมที่สะดวก ยาว 6,000 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นกุดดุก ม.3,4 ต.ดินด า และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น

(ถนน อบจ.ขอนแก่นรับการถ่ายโอน)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 304
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

970 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นบุ่งแสง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. 500,000             500,000             1,000,000           10,000,000        ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.7 ต.นาชุมแสง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,500 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(เส้นทางไปวัดปา่) และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

971 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวง 2133 - บา้นหนองหญ้า คมนาคมที่สะดวก ยาว 400 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ปล้อง ม.6 ต.ภเูวียง อ.ภเูวียง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น

972 ก่อสร้างสะพาน คสล. บา้นหนองทุ่ม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. -                    960,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.2 ต.ดินด า อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น คมนาคมที่สะดวก ยาว 12 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

973 ก่อสร้างสะพาน คสล.บา้นหว้าทอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. 1,440,000           -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.18 ต.หว้าทอง อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น คมนาคมที่สะดวก ยาว 18 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

974 ก่อสร้างสะพาน คสล. บา้นหวันาหม่อ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. -                    -                   1,600,000           -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.5 ต.กุดขอนแก่น อ.ภเูวียง คมนาคมที่สะดวก ยาว 20 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 305
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

975 ก่อสร้างสะพาน คสล. บา้นโปง่แดง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. -                    -                   -                    1,600,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.10 ต.กุดขอนแก่น อ.ภเูวียง คมนาคมที่สะดวก ยาว 20 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

976 ก่อสร้างสะพาน คสล. บา้นเลิงแสง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. -                    -                   -                    1,600,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.10 ต.กุดขอนแก่น อ.ภเูวียง คมนาคมที่สะดวก ยาว 20 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

977 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. 500,000             500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

4021 - บา้นค้อ ม.12 ต.กุดขอนแก่น คมนาคมที่สะดวก ยาว 600 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

978 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ภเูวียง พทัยา 2 - บา้นถ้ าแข้ ม.8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 600 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.สงเปอืย อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

979 ปรับปรุงเสริมถนนลาดยาง จากทาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หลวง 2038 - บา้นถ้ าแข้ ม.8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 170 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.สงเปอืย อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 306
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

980 ก่อสร้างสะพาน คสล. บา้นโคกสหกรณ์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. 1,440,000           -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.3 (ช่วงโรงเรียนเวียงนคร) ต.หนองกุง คมนาคมที่สะดวก ยาว 18 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ธนสาร อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

981 ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2133 ช่วงลาบบา่ง - บา้นกุดดุก ม.4 คมนาคมที่สะดวก ยาว 180 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

982 ปรับปรุงสร้างทอ่ระบายน้ าพร้อมรางวี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 0.60 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คสล. บา้นหนองไฮ หมู่ที่ 8 ต าบลพระ คมนาคมที่สะดวก ยาว 170 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

983 ก่อสร้างถนนคอนกรีต บา้นหนองไฮ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

984 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนองคู เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. -                    6,333,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.5 ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,350 ม. หรือมีผิว ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 และปลอดภยั จราจรคอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลปา่มะนาว อ าเภอบา้นฝาง กว่า 11,750 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 307
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แบบ ผ

985 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นปา่หม้อ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. -                    1,864,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.6 ต าบลพระยืน - บา้นขามปอ้ม คมนาคมที่สะดวก ยาว 692 ม. หรือพื้นที่ผิว ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ม.1 ต าบลขามปอ้ม อ าเภอพระยืน และปลอดภยั จราจรคอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 3,560 ตร.ม.

986 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. 1,949,000           -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองบวัน้อย หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลกุดน้ าใส - ต าบลสะอาด และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 3,250 ตร.ม. 

987 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. 1,944,000           -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นกุดน้ าใส หมู่ที่ 1 ต าบลกุดน้ า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ใส อ าเภอน้ าพอง - ทางหลวง 2109 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 3,250 ตร.ม. 

988 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. 1,954,000           -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นแสงจันทร์ หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลกุดน้ าใส - ต าบลม่วงหวาน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 3,250 ตร.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 308
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แบบ ผ

989 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 7 ม. ยาว 240 ม. 1,347,000           -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นกุดกว้าง หมู่ที่ 17 ต าบลเมือง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เก่า - ต าบลดอนช้าง อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,680 ตร.ม. 

990 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 498,000             250,000             -                    250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนยาง หมู่ที่ 16 ต าบลศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

-  บา้นสงเปอืย หมู่ที่ 12 ต าบลบงึ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เนียม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

991 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 452 ม. 444,000             300,000             300,000              300,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นส าราญ หมู่ที่ 13 ต าบลส าราญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ทางเล่ียงเมือง) อ าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

992 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม. 500,000             240,000             240,000              240,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นผือ หมู่ที่ 1,2,3 ต าบลพระลับ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตต าบลดอนหนั อ าเภอเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 309
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แบบ ผ

993 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม. 500,000             240,000             240,000              240,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นคุยโพธิ ์หมู่ที่ 6 - บา้นบงึสวางค์ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต.บงึเนียม - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 12 อ าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

994 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. 500,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นยางหย่อง หมู่ที่ 3 - เขตต าบล คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองตูม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

995 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 580 ม. 500,000             240,000             240,000              240,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกน้อย หมู่ที่ 4,14 พระลับ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นปากเปอืย หมู่ที่ 7 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

996 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 725 ม. 500,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นสงเปอืย หมู่ที่ 8,12 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 310
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แบบ ผ

997 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 580 ม. 495,000             240,000             240,000              240,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นฮ่องเด่ือ หมู่ที่ 9 ต าบลบงึเนียม และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

998 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยสว 760 ม. 495,000             240,000             240,000              240,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นพระคือ หมู่ที่ 3,10 ต าบลพระลับ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

999 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 725 ม. 500,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นปากเปอืย หมู่ที่ 7 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

1000 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม. 495,000             240,000             240,000              240,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงหมายเลข 230 (ทาง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เล่ียงเมือง) - บา้นปากเปอืย และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 311



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1001 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม. 495,000             240,000             240,000              240,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นผือ หมู่ที่ 19 ต าบลพระลับ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตต าบลดอนหนั อ าเภอเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1002 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม. 495,000             240,000             240,000              240,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองไหล หมู่ที่ 7 ต าบลโคกสี คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง - เขตอ าเภอซ าสูง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1003 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม. 495,000             240,000             240,000              240,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกแปะ หมู่ที่ 12 - ต าบลโคกสี คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - เขต และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลเสือเฒ่า อ าเภอเชียงยืน

จังหวัดมหาสารคาม

1004 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม. 495,000             240,000             240,000              240,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงหมายเลข 230 (ทาง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เล่ียงเมือง) - บา้นผือ หมู่ที่ 2 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 312



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1005 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 765 ม. 495,000             240,000             240,000              240,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นพระคือ หมู่ที่ 16 ต าบลพระลับ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตต าบลบงึเนียม อ าเภอเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1006 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงหมายเลข 230 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นบงึฉิม หมู่ที่ 4 - เขตต าบลพระลับ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1007 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงหมายเลข 230 (ทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เล่ียงเมือง) - บา้นหนองไฮ หมู่ที่ 8 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- เขตเทศบาลนครขอนแก่น 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1008 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นผือ หมู่ที่ 12 ต าบลพระลับ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตต าบลดอนหนั อ าเภอเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 313



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1009 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกน้อย หมู่ที่ 14 ต าบลพระลับ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - เขต และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดมหาสารคาม

1010 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกน้อย หมู่ที่ 14 ต าบลพระลับ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตต าบลดอนหนั อ าเภอเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1011 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 - บา้น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองไฮ หมู่ที่ 8 ต าบลพระลับ

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - เขต

จังหวัดมหาสารคาม

1012 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว516 ม. 493,000             500,000             500,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ที่ 15 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลพระลับ - เขตต าบลเมืองเก่า และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 314



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1013 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นพระคือ หมู่ที่ 16 - แยกทาง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หลวงหมายเลข 230 (ทางเล่ียงเมือง)

ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

1014 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงหมายเลข 230 (ทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เล่ียงเมือง) บา้นพระคือ หมู่ที่ 16 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลพระลับ - เขตต าบลบงึเนียม

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1015 ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,020 ม. -                    2,931,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2065 - หนองท าเลปา่ช้า - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ชนิดไม่มี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แวงน้อย หมู่ที่ 1 ต าบลแวงน้อย และปลอดภยั ไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น กรีตรวมไม่น้อยกว่า 

5,100 ตร.ม. และติดต้ัง

ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 315



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1016 ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดปา่ศรัทธา เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. 500,000             1,846,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ธรรม บา้นศรีเมือง หมู่ที่ 12  เทศบาล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ชนิดไม่มี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลแวงน้อย - บา้นนาจาน หมู่ที่ 10 และปลอดภยั ไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย กรีตรวมไม่น้อยกว่า 

จังหวัดขอนแก่น 875 ตร.ม. และติดต้ัง

1017 ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อระหว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

อ าเภอเวียงเก่า - อ าเภอภเูวียง คมนาคมที่สะดวก ยาว 1.60 กม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1018 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เชื่อมระหว่างต าบลเขาน้อย - ต าบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 11.50 กม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ในเมือง อ าเภอเวียงเก่า และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1019 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองไฮ หมู่ที่ 8 - บา้นโพธิช์ัย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 7 ต าบลพระลับ - ถนนศรีจันทร์ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 316



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1020 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทค์อน เพื่อใหร้าษฎรมีการ จ านวน 2 ช่วง 2,000,000           -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สายบา้นโนน หมู่ที่ 1,2 อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ซ าสูง - บา้นหนองบวัน้อย หมู่ที่ 6 และปลอดภยั ยาว 250 ม. หนา 0.04 ม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองตูม อ าเภอเมือง ไม่มีไหล่ทาง

จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม.

ยาว 634 ม. หนา 0.04 ม

ไม่มีไหล่ทาง

หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส

ฟลัทค์อนกรีตรวม 2 ช่วง

ไม่น้อยกว่า 5,304 ตร.ม.

1021 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 550 ม. 495,000             340,000             340,000              340,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ที่ 15 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 230 (ทางเล่ียงเมือง)

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1022 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นพรมนิมิตร หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสี และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 317



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1023 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโคกสี หมู่ที่ 1 ต าบลโคกสี และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1024 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 455 ม. 495,000             340,000             340,000              340,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นเลิง หมู่ที่ 8 ต าบลโคกสี และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1025 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นบงึฉิม หมู่ที่ 4 ต าบลบงึเนียม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1026 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 342 ม. 493,000             250,000             250,000              -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหวัถนน หมู่ที่ 5 ต าบลพระลับ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตเทศบาลนครขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 318



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1027 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. 495,000             499,000             499,000              499,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นศิลา หมู่ที่ 28 ต าบลศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงชนบทหมายเลข 1027 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ทางเล่ียงเมือง) อ าเภอเมือง ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบ

จังหวัดขอนแก่น ไหล่ทาง

1028 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 293,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองกุง หมู่ที่ 17 ต าบลศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1029 ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองกุง หมู่ที่ 2 ต าบลศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1030 ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 3.5 ม. ยาว 104 ม. 216,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นศิลา หมู่ที่ 28 ต าบลศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 364 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 319



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1031 ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1032 ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนยาง หมู่ที่ 11 ต าบลศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ทางเล่ียงเมือง) อ าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

1033 ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. 495,000             499,000             499,000              499,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองกุง หมู่ที่ 2 ต าบลศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตต าบลส าราญ อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1034 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นฝายตาสวน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,845 ม. -                    426,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลวังสวาบ - บา้นซ าเปบิ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ปริมาตรหนิ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 6 ต าบลนาฝาย อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั คลุกไม่น้อยกว่า 1,479 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 320



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1035 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นวังเจริญ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                    374,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลหว้ยม่วง -บา้นหว้ยถ้ าเต่า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ปริมาตรหนิ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 8 ต าบลภผูาม่าน อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั คลุกไม่น้อยกว่า 1,300 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

1036 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นละว้า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,950 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองเพยี - บา้นเปา้ คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังตลอดสาย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั หนา 0.15 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,550 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1037 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นธาตุ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,400 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังตลอดสาย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองหงัช้าง หมู่ที่ 8 ต าบลโคก และปลอดภยั หนา 0.15 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ส าราญ อ าเภอบา้นแฮด ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

จังหวัดขอนแก่น 1,548 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 321



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1038 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหวัหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,400 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลหวัหนอง - บา้นดู่ใหญ่ คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังตลอดสาย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองเพยี อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั หนา 0.15 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,548 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1039 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,100 ม. -                    400,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่6 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปอืยน้อย คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองไผ่น้อย ต าบลดอนดู่ และปลอดภยั มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น 1,630 ลบ.ม. บดอัดแน่น

1040 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นสระแก้ว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,100 ม. -                    400,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่1 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปอืยน้อย คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองลอง ต าบลดอนดู่ และปลอดภยั มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น 1,630 ลบ.ม. บดอัดแน่น

1041 ปรับปรุงถนนลุกรัง สายบา้นหว้ยแร่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 3,030 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปอืยน้อย คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงชนบท ขก 4038 และปลอดภยั มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,910 ลบ.ม. บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 322



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1042 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    490,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ต าบลนาแพง คมนาคมที่สะดวก .ลูกรังหนา 0.15 ม.  ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอโคกโพธิช์ัย - ต าบลนาข่า และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1043 ปรับปรุงถนนลูกรัง  สายจากบา้นกอก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลสวนหม่อน - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบทสาย 4008 อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1044 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองบวั หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม - บา้น คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หวัฝาย หมู่ที่ 4 ต าบลนาข่า อ าเภอ และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 323



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1045 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทา่ศาลา หมู่ที่ 7 ต าบลทา่ศาลา คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองเกิง้ หมู่ที่ 11 ต าบลโพน และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เพก็ อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1046 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองขาม หมู่ที่ 10 - บา้นหว้ยฮวก คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2 ต าบลโพนเพก็ - ต าบลค าแคน และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1047 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนคุต หมู่ที่ 8 ต าบลโพนเพก็ คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตต าบลทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 324



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1048 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 ต าบลสวนหม่อน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตบา้นหนองเกิง้ หมู่ที่ 10 ต าบล และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โพนเพก็ อ าเภอมัญจาคีรี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

จังหวัดขอนแก่น 1,636  ลบ.ม.

1049 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

นาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1050 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หวัหว้ย หมู่ที่ 12 ต าบลนาข่า - ต าบล คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นางาม อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 325



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1051 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองโน หมู่ที่ 5 ต าบลกุดเค้า คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี - อ าเภอโคกโพธิไ์ชย และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1052 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนาข่า - บา้นหนองบวั หมู่ที่ 8 และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

จังหวัดขอนแก่น 1,636  ลบ.ม.

1053 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หวันาเหนือ หมู่ที่ 6 - บา้นทา่สวรรค์ คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 11 เชื่อมกับทางหลวงชนบท และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 4008 อ าเภอมัญจาคีรี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

จังหวัดขอนแก่น 1,636  ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 326



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1054 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายวัดปา่วิเวกธรรม บา้นหนองหญ้า คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ปล้อง หมู่ที่ 9 ต าบลโพนเพก็ - ทาง และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หลวงชนบทหมายเลข 3115 อ าเภอ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1,636  ลบ.ม.

1055 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ต าบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1056 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เสาเล้า หมู่ที่ 9 ต าบลนางาม - เขต คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ติดต่อต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 327



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1057 ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,742 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลกุดเค้า - เขตต าบลนาข่า และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,642  ลบ.ม.

1058 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนิแตก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลนางาม - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบทสาย 2013 อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1059 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

นาจาน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 328



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1060 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นค าน้อย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลค าแคน - เขตต าบล คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1061 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นดอนพนัชาติ หมู่ที่ 3 - บา้น คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนส านัก หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแปน และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1,636  ลบ.ม.

1062 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองไฮ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลโพนเพก็ - บา้นกุดขอน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แก่น หมู่ที่ 9 ต าบลค าแคน และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 329



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1063 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกสูง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 - บา้นนางาม หมู่ที่ 5 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นางาม อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1064 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหวายลืม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลนาข่า - บา้นเสาเล้า คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 9 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1065 ปรับปรุงถนนลุกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองสองหอ้ง หมู่ที่ 1 ต าบลนางาม คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหว้ยแล้ง หมู่ที่ 7 ต าบลค าแคน และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 330



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1066 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนงาม หมู่ที่ 2 - บา้นโคกสูง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 13 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1067 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ชนบท 2013 เข้าสู่พื้นที่การเกษตร คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคกสูง หมู่ที่ 13 ต าบลนางาม และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1068 ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าส่พื้นที่การ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เกษตร บา้นนางาม หมู่ที่ 12 - ทาง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงชนบทหมายเลข 2013 และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 331



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1069 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองม่วง หมู่ที่ 12 - บา้นเขวา หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

9 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1070 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,742 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โพนเพก็ หมู่ที่ 1 - บา้นแจ้ง หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโพนเพก็ เชื่อมเขตต าบล และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

สวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

จังหวัดขอนแก่น 1,646  ลบ.ม.

1071 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้นแจ้ง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,742 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 - บา้นหว้ยฮวก หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโพนเพก็ เชื่อมเขตต าบลค าแคน และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,646  ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 332



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1072 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนคุต หมู่ที่ 8 - ฝายมะรึกคึกคัก คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโพนเพก็ - เชื่อมเขตต าบล และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

จังหวัดขอนแก่น 1,636  ลบ.ม.

1073 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,742 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 - อ่างเก็บน้ า คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ค าบอน ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมัญจา และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

คีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,646  ลบ.ม.

1074 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,742 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนสว่าง หมู่ที่ 7 - โสกดินแดง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,646  ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 333



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1075 ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหวัหว้ย หมู่ที่ 12 ต าบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองบวัน้อย หมู่ที่ 8 ต าบล และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

นางาม อ าเภอมัญจาคีรี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

จังหวัดขอนแก่น 1,636  ลบ.ม.

1076 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนิกอง หมู่ที่ 16 ต าบลกุดเค้า - บา้น คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หวัฝาย หมู่ที่ 4 ต าบลนาข่า และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1077 ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นนาข่า หมู่ที่ 13 ต าบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมทางหลวงชนบทสาย 3010 และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 334



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1078 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองขาม หมู่ที่ 11 - บา้นหลุบตา คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 6 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- เขตอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1079 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขุดดิน หมู่ที่ 4 เชื่อมกับทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แผ่นดินหมายเลข 2062 อ าเภอมัญจา และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

คีรี - เขตอ าเภอชนบท ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

จังหวัดขอนแก่น 1,636  ลบ.ม.

1080 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองเกิง้ หมู่ที่ 11 ต าบลโพนเพก็ คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นทา่สวรรค์ หมู่ที่ 7 และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

จังหวัดขอนแก่น 1,636  ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 335



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1081 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองไห หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองเกิง้ หมู่ที่ 11 ต าบลโพน และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เพก็ อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1082 ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หว้ยฮวก หมู่ที่ 2 ต าบลโพนเพก็ คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองขาม หมู่ที่ 10 ต าบลค า และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แคน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1083 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองไห เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจา คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

คีรี - อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 336



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1084 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดงเค็ง หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

5 ต าบลทา่ศาลา ทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2062 อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,636  ลบ.ม.

1085 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นดอนปู่ตา เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. -                    300,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

- บา้นหว้ยทราย หมู่ที่ 13 ต าบลโนน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทอง อ าเภอหนองเรือ - บา้นโนนรัง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 9 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภเูวียง 1,749 ลบ.ม.(เกล่ียเรียบ)

จังหวัดขอนแก่น

1086 ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นเชื่อมระหว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. -                    8,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองโน ต าบลหนองโน คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1087 ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นเชื่อมระหว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. -                    -                   5,000,000           -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นกุดโง้ง ต าบลหนองโน ถึงปากทาง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เข้าบา้นโคกกลาง (ถึงเขตต าบลหนอง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โก)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 337
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1088 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. -                    -                   -                    2,160,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

(คสล.) สายทางเร่ิมจากถนน คสล.เดิม คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สายรอบหมู่บา้นโคกสูง ม.2 - และปลอดภยั พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ไร่นายประกาย  พนิิจมนตรี 8,000 ตร.ม. 

1089 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. -                    -                   -                    1,347,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายทางเร่ิมจากนา นายชะลอ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จนปดัชา - นา นายเสาร์ เนื่องมัจฉา และปลอดภยั พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นหว้ยยาง หมู่ที่ 1 8,000 ตร.ม. 

1090 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 3,650 ม. -                    6,600,000          6,600,000           6,600,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ระหว่างหมู่บา้น (บา้นกุดจาน หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- หนองชา หมู่ที่ 6) และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1091 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 3,650 ม. -                    8,000,000          8,000,000           8,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ระหว่างหมู่บา้น (บา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

5 - หน้าวัดปา่บา้นหนองหว้า) และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 338
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1092 ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,560 ม. -                    2,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกสะอาด - บา้นเวียงแก้ว คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองกุงใหญ่ อ าเภอกระนวน และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1093 ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างบา้นนาฝาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,560 ม. -                    2,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

- ต าบลบวัเงิน คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1094 ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,560 ม. -                    -                   2,000,000           -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโสกเส้ียว - บา้นผักหนาม คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองกุงใหญ่ อ าเภอกระนวน และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1095 ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,560 ม. -                    -                   2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นแสนสุข - เขตต าบลหนองโก คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1096 ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,560 ม. -                    -                   -                    2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นแสนสุข - เขตต าบลหนองโน คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
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ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1097 ก่อสร้างถนน คสล. จากนานายนรินทร์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,100 ม. -                    4,145,850          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แก้วใส ถึงเขตต าบลค าแมด คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1098 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นผักหนาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -                    7,560,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 เชื่อมเขตต าบลสะดวก คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1099 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเวียงแก้ว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,900 ม. -                    -                   8,700,000           -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ถึงบา้นโคกสะอาด ต าบลหว้ยโจด คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1100 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,400 ม. -                    -                   -                    10,200,000        ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ศรีเวียงชัย หมู่ที่ 11 เชื่อมบา้น คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โสกเส้ียว ต าบลหว้ยโจด และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

1101 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวงทอ้ง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,415 ม. -                    4,092,000          4,092,000           4,092,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ถิน่ ขก ถ 22204บา้นนาโปง่ หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นจอมบงึ หมู่ที่ 8 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 340
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1102 ก่อสร้างถนนลาดยางสายทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. -                    19,080,000         19,080,000         19,080,000        ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทอ้งถิน่ ขก ถ 22202 แยกสายทาง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

2152 บา้นค าเจริญ หมู่ที่ 10 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นทา่ลาด หมู่ที่ 5 บา้นโคกใหญ่

1103 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหวัหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,350 ม. -                    1,200,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 (สายทาง บา้นหวัหนองเชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถนน บา้นโคกใหญ่ - บา้นโนนสวรรค์ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบวัเงิน อ าเภอน้ าพอง

จังหวัดขอนแก่น

1104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 163 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ปอแดง อ าเภอชนบท - บา้นบะแค และปลอดภยั เหล็กไม่น้อยกว่า 815 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 5 ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1105 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนายม - เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 5 เมตร  - 600,000              -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นแหว้ หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นโนน คมนาคมที่สะดวก ยาว 400 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 341
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 5 เมตร  - 500,000              -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนายม หมู่ที่ 5 บา้นดงซ า คมนาคมที่สะดวก ยาว 500 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นโนน - และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 บา้นหว้ยเตย

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น

1107 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงงาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 5 เมตร  - 600,000             600,000              600,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

พลาสติกถึงนาด่าน หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ยาว 800 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1108 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นโนน - เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 5 เมตร  - 600,000             600,000              600,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหม้อ หมู่ที่ 1,2 ต าบลคูค า คมนาคมที่สะดวก ยาว 800 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1109 ก่อสร้างถนน คสล. จากบา้นโพธิศ์รี เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 5 เมตร  - 500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง ถึงคลอง คมนาคมที่สะดวก ยาว 800 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

7R บา้นหนองตูม ต าบลหนองตูม และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 342
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1110 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นโคกใหม่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 5 เมตร  - 1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง คมนาคมที่สะดวก ยาว 200 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบา้นส าโรง หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นขาม และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

1111 ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหนองคู เพื่อใหร้าษฎรมีการ  - 1,900,000           -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นค าแมด หมู่ที่ 2 ต าบลค าแมด คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1112 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 6 เมตร 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนน หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นโนน - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,000 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นคู หมู่ที่ 1 ต าบลคูค า ต าบลคูค า และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น

1113 ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนเขียง เพื่อใหร้าษฎรมีการ  -  - 1,200,000            - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4  ต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง - คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นวังโพน ต าบลหนองกุงใหญ่ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 343
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1114 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นหว้ยเตย เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 4 เมตร  -  -  - 900,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 - บา้นหวัฝาย หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ยาว 500 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง เชื่อม และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

1115 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียน เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 4 เมตร  - 1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหลุบเลา หมู่ที่ 5 ต าบลหว้ยเตย คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,300 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอซ าสูง - บา้นจอมศรี และปลอดภยั หนา 0.15 เมตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

1116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 6 เมตร  - 2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองบวัน้อย - บา้นกระนวน คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,000 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ช่วงบา้นแหว้ - เขตเทศบาล

ต าบลซ าสูง)

1117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 5 เมตร  - 500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหม้อ หมู่ที่ 5 ต าบลคูค า คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,700 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอซ าสูง - บา้นเหล่าใหญ่ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโคกสูง อ าเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 344
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม.  - 480,000             480,000              480,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองบวัค ามูล หมู่ที่ 4 ต าบลคูค า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นคู หมู่ที่ 1 ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น เชื่อมถนนสายบา้น ตร.ม.

หนองบวัน้อย - บา้นกระนวน

1119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 5 เมตร  - 500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นอ้อค า หมู่ที่ 4 ต าบลกระนวน คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,700 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงวัดปา่สัก อ าเภอซ าสูง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1120 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 5 เมตร  - 1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่บา้นหว้ยเตย หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,700 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1121 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 5 เมตร  - 1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโพธิศ์รี หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นโนน คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,700 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอซ าสูง - บา้นส าโรง หมู่ที่ 11,12 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นขาม อ าเภอกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 345



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1122 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 6 เมตร  - 2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองบวัน้อย - บา้นกระนวน คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,000 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ช่วงบา้นหนองบวัน้อย - บา้นโนน)

1123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 6 เมตร  - 2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองบวัน้อย - บา้นกระนวน คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,000 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ช่วงบา้นคูค า - บา้นแหว้)

1124 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 5 เมตร  - 1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง - คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,000 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1125 ซ่อมสร้างถนน คสล.ผิวจราจรแบบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 5 เมตร  - 1,200,000          1,200,000           1,200,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นสัมพนัธ์ คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,000 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโคกสูงสัมพนัธ์ อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1126 ซ่อมสร้างถนน คสล.ผิวจราจรแบบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 5 เมตร  - 1,200,000          1,200,000           1,200,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นโนนตูม คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,000 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโคกสูงสัมพนัธ์ อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 346
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1127 ซ่อมสร้างถนน คสล.ผิวจราจรแบบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 5 เมตร  - 1,200,000          1,200,000           1,200,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นโคกสูง คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,000 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโคกสูงสัมพนัธ์ อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1128 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. -                    500,000              -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองโก หมู่ที่6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลขามปอ้ม อ าเภอเปอืยน้อย - และปลอดภยั กว่า 1,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นขามปอ้มหมู่1 ต าบลขามปอ้ม

อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัดขอนแก่น

1129 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. -                    500,000              -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นส้มปอ่ยใหญ่ หมู่ที่2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลขามปอ้ม อ าเภอเปอืยน้อย - และปลอดภยั กว่า 1,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นขามปอ้ม อ าเภอเปอืน้อย

จังหวัดขอนแก่น

1130 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. -                    500,000              -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนิฮาว หมู่7 ต าบลขามปอ้ม คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- หมู่6 ต าบลขามปอ้ม และปลอดภยั น้อย กว่า 850 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 347



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1131 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. -                    500,000              -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหวัขัว หมู่ที่1 ต าบลเปอืยน้อย คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - บา้นวังม่วง หมู่ที2่ ต าบลวังม่วง และปลอดภยั กว่า 1,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัดขอนแก่น

1132 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. -                    500,000              -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

Cape Seal สายทางหลวง2297 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลเปอืยน้อย อ าเภอเปอืยน้อย - และปลอดภยั กว่า 1,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง

จังหวัดขอนแก่น

1133 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. -                    500,000              -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

Cape Seal สายบา้นวังม่วง หมู่ที่2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลวังม่วง - บา้นหว้ยแร่ หมู่ที่3 และปลอดภยั กว่า 1,020 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลวังม่วง อ าเภอเปอืยน้อย

จังหวัดขอนแก่น

1134 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาอ่างทอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                    499,000              -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่7 ต าบลค าม่วง - เทศบาลต าบล คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,987 ลบ.ม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 348
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1135 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนทอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                    499,000              -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวน คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กวาง - ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,987 ลบ.ม

1136 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 625 ม. -                    530,000              -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหวัหนอง หมู่ที่10 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขาสวนกวาง - ต าบลทมนางาม และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี น้อยกว่า 496 ลบ.ม

พร้อมเกล่ียเรียบ

1137 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองสองหอ้ง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,325 ม. -                    499,000              -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลเขาสวนกวาง - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดงเมืองแอม อ าเภอเขาสวนกวาง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,848 ลบ.ม

บดอัดแน่น พร้อมวางทอ่

ระบายน้ า คสล.มอก.ขนาด

0.80 ม. แถวเดียว จ านวน

8 ทอ่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 349
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1138 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,985 ม. -                    199,000              -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โคกกลาง หมู่ที่ 6 ต าบลโนนสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - บา้นโนนสวรรค์ ต าบลนาง้ิว และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดอุดรธานี น้อยกว่า 1,578 ลบ.ม

พร้อมเกล่ียเรียบ

1139 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. -                    188,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนหวัช้าง หมู่ที่ 8 ต าบลโนนสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดอุดรธานี น้อยกว่า 1,749 ลบ.ม

พร้อมเกล่ียเรียบ

1140 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ -                    499,000              -  - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นผือ ม.1 ต.พระลับ อ.เมือง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1141 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1,617 ม. -                    499,000                       -            - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บนพนังกัน้น้ าชี เชื่อมทางหลวงทอ้งถิน่ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 สายทาง ขก .ถ. 1-0071 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 350



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1142 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นอ่างทอง หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,793 ม. 499,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

1 ต าบลดงลาน - เขตต าบลวังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,425 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1143 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหนองขีค้วาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.4 ต.ซ ายาง ช่วงที่ 1 เชื่อม ต.ภหูา่น คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1144 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นเบญ็จวัลย์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,874 ม. 499,000             500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.9 ต.บา้นใหม่ - เขต ต.หนองแดง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,489 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1145 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นเบญ็จวัลย์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,832 ม. 499,000             500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.9 ต.บา้นใหม่ - เขต ต.วังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,456 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1146 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นนาอุดม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,268 ม. 499,000             500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.4 ต.ดงลาน - เขต ต.วังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,462 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 351



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1147 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นสวนสวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. 500,000             500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.3 ต.บา้นใหม่ เชื่อมเขต ต.หนองแดง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ช่วงที่ 2 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1148 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,340 ม. -                    400,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ชนบท ขก 4038 - บา้นโนนเหล่ียม คมนาคมที่สะดวก ถมดินบางช่วง ยาว 250 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 4 ต าบลเปอืยน้อย อ าเภอเปอืย และปลอดภยั สูงเฉล่ีย 0.30 ม. ปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อย จังหวัดขอนแก่น ดินถมไม่น้อยกว่า 350

ลบ.ม. เกล่ียเรียบ และลง

ลูกรังหนา 0.15 ม. หรือมี

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,475 ลบ.ม.

1149 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นวังหนิ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4.5 ม. ยาว 2,300 ม -                    400,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่2 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปอืยน้อย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงชนบท ขก 4038 และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,625 ลบ.ม.

1150 ก่อสร้างถนนลาดยางบา้นผาน้ าเที่ยง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 2,000,000           2,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.4 ต.บริบรูณ์  เชื่อม ต.ดงลาน ข้าง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

วัดแสงธรรม อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 352



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1151 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นหนองหญ้า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขาว ม.12 ต.นาจาน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.วังหนิลาด อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1152 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นโนนหวันา เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.15 ต.นาจาน เชื่อมทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1153 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นส่ีแยก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนหวันา ม.4 ต.นาจาน อ.สีชมพู คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมทางหลวงชนบท และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1154 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นนาจาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.1 ต.นาจาน อ.สีชมพ ูเชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินสายชุมแพ- และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองบวัล าภ ู

1155 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คลองสมบรูณ์ ม.7 ต.บา้นใหม่ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อม ต.ดงลาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 353



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1156 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คลองสมบรูณ์ ม.7 ต.บา้นใหม่ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อม ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1157 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 4,000 ม. 2,000,000           2,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คลองสมบรูณ์ ม.7 ต.บา้นใหม่ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อม ต.หนองแดง  อ.สีชมพู และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น

1158 ก่อสร้างถนนลาดยางบา้นสวนสวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000           2,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.3 ต.บา้นใหม่ เชื่อม ต.ภหูา่น คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1159 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นเทพรักษา เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 1,000 ม. 2,000,000           2,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.10 ต.บา้นใหม่ เชื่อม ต.ภหูา่น คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1160 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นตาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม. 1,000,000           1,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.5 ต.ซ ายาง เชื่อม ต.บา้นใหม่ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 354



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1161 ปรับปรุงถนนลาดยางบา้นซ ายาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 2,000,000           2,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.1  ต.ซ ายาง เชื่อม ต.ภหูา่น คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1162 ปรับปรุงถนนคอนกรีตบา้นร่องกลอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,040 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.3 ต.ซ ายาง เชื่อม ต.หนองแดง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1163 ปรับปรุงถนนคอนกรีตบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 750 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองขีค้วาย ม.4 ต.ซ ายาง เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เทศบาล ต.นาจาน อ.สีชมพ ู และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จ.ขอนแก่น

1164 ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ระยะทาง 2,194 ม. 1,000,000           1,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลจากบา้นวังโพน ม.6 ต.นาจาน คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ู- บา้นโสกก้อง ต.วังหนิลาด และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

1165 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ ระยะทาง 380 ม. 1,000,000           1,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองไฮ ม.2 ต.นาจาน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.ศรีสุช อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 355



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1166 ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างต าบล เพื่อใหร้าษฎรมีการ ระยะทาง 1,974 ม. 1,000,000           1,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นวังขอนยม ม.10 ต.นาจาน คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อม ต.ศรีสุข อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1167 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นส่ีแยกโนน เพื่อใหร้าษฎรมีการ ระยะทาง 1,630 ม. 1,000,000           1,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หวันา ม.4 ต.นาจาน - บา้นโนนทนั คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ม.13 ต.นาจาน เชื่อม ต.ศรีสุข และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น

1168 ก่อสร้างถนนลาดยางบา้นโนนทนั เพื่อใหร้าษฎรมีการ ระยะทาง 1,900 ม. 1,000,000           1,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.13 ต.นาจาน เชื่อม ต.ศรีสุข คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1169 ก่อสร้างถนนลาดยางบา้นวังโพน เพื่อใหร้าษฎรมีการ ระยะทาง 360 ม. 1,000,000           1,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.6 ต.นาจาน เชื่อม บา้นสารจอด คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ม.2 ต.ซ ายาง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1170 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม. -                       1,970,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต สาย ขก ถ 10061 บา้นม่วง คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบา้นสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั 1.ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ไม่น้อยกว่า 6,200 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 356
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1171 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม. -                       1,970,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต สายบา้นง้ิว หมุ่ที่ 9,19 - คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองปงิ หมู่ที่ 10,18 ต.สาวะถี - และปลอดภยั 1.ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 ไม่น้อยกว่า 6,200 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

1172 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                       498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายแดงน้อย ม.6 ต.บา้นทุ่ม - ทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงแผ่นดิน (สายบา้นทุ่ม - อ าเภอ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

มัญจาคีรี) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตร.ม.

1173 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                       498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นม่วง ม.10 ต.บา้นทุ่ม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตร.ม.

1174 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                       498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองกุง ม.18 ต.บา้นทุ่ม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 357
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1175 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                       498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนกู ่ม.24 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางลาดยาง (สายบา้นโนนกู ่- บา้น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปา่หวายนั่ง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตร.ม.

1176 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 218 ม. -                       496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนตุ่น ม.12 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบท (สายบา้นทุ่ม - บา้น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ส าราญ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตร.ม.

1177 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 120 ม. -                       347,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นสาวะถี ม.7 ต.สาวะถี - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตร.ม.

1178 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นเพี้ยฟาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 3,800 ม. -                       490,000                       -           - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.13 ต.สาวะถี - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.10  ม. บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สาย ขก ถ 10066 บา้นลาดนาเพยีง - และปลอดภยั แน่น ลาดเอียง 1:2 หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นหนองเซียงซุย) อ.เมือง มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

จ.ขอนแก่น กว่า 1,596 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 358
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1179 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นสาวะถี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,125 ม. -                       499,000                       -           - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.6  ต.สาวะถี - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.10  ม. บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สาย ขก3238 บา้นโนนกู ่- บา้น และปลอดภยั แน่น ลาดเอียง 1:2 หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปา่หวายนั่ง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,625 ลบ.ม.

1180 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหนองตาไก้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,100 ม. -                       498,000                       -           - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม.17  ต.สาวะถี - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.10  ม. บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สายบา้นม่วงโป ้- อ าเภอบา้นฝาง) และปลอดภยั แน่น ลาดเอียง 1:2 หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,612 ลบ.ม.

1181 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                       498,000                       -           - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองหลุบ  ม.8 ต.แดงใหญ่ - คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.15  ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภยั พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 860 ตร.ม.

1182 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                       498,000                       -           - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองกอย ม.3 ต.แดงใหญ่ - คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.15  ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต.บา้นค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

860 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 359



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1183 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                       498,000                       -           - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นปา่ชาด ม.5 ต.แดงใหญ่ - ถนน คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.15  ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคลัมโบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

860 ตร.ม.

1184 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                       498,000                       -           - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนสวรรค์ ม.6 ต.แดงใหญ่ - คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.15  ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภยั พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 860 ตร.ม.

1184 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                       498,000                       -           - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นแดงใหญ่ ม.1,2 ต.แดงใหญ่ - คมนาคมที่สะดวก  หนา 0.15  ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนโคลัมโบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

860 ตร.ม.

1185 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีลผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 230 -                       430,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นไก่นา หมู่ที่ 3 ต าบลส าราญ - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอ และปลอดภยั 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เมือง จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840

ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 360



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1186 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีลผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 265 -                       496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายขก ถ 10067 ทางเข้าศูนย์ปฏบิติั คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ธรรมเวฬุวัน อ าเภอเมือง จังหวัด และปลอดภยั 1 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 2,120 ตร.ม.

1187 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีลผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 350 -                       497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

1006 - บา้นวังตอ หมู่ที่ 10 ต าบล และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นค้อ  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1188 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีลผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 415 -                       497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกสี หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นค้อ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนลาดยาง (สาย ขก ถ 10059 และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 2,075 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นโนนม่วง - บา้นหนองปอ)

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1189 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีลผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 265 -                       496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนลาน หมู่ที่ 4 -บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ซ าจาน หมู่ที่ 20 ต าบลบา้นค้อ - และปลอดภยั 1 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  อ าเภอ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,120

เมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 361



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1190 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 162 -                       470,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนเรือง หมู่ที่ 6,18 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นค้อ - ทางหลวงชนบทหมายเลข และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

2009 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 810 ตร.ม. 

1191 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 174 -                       396,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนาเพยีง หมู่ที่ 4 ต าบลส าราญ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) กว่า 696 ตร.ม. 

1192 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 -                       465,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นวังตอ หมู่ที่ 10,14 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นค้อ - บา้นหนองปงิ หมู่ที่ 10,18 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัด กว่า 800 ตร.ม. 

ขอนแก่น

1193 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 161 -                       468,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นตอกแปน้ หมู่ที่ 9 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นค้อ - ถนนลาดยาง (สายบา้น และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตอกแปน้ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข กว่า 805 ตร.ม. 

2) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 362



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1194 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 162 -                       465,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นค าบอน หมู่ที่ 7 ต าบลโนนทอ่น ถึง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนลาดยาง (สายบา้นโนนลาน - บา้น และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ซ าจาน) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 810 ตร.ม. 

1195 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 197 -                       450,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นบงึแก หมู่ที่ 4,14 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนทอ่น อ าเภอเมือง - ต าบล และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทา่กระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัด กว่า 788 ตร.ม. 

ขอนแก่น

1196 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 -                       465,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นส าราญ หมู่ที่ 13 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ส าราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 800 ตร.ม. 

1197 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 162 -                       470,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองกุงน้อย หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นค้อ - บา้นลาดนาเพยีง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 14 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง กว่า 810 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 363



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1198 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 -                       465,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นซ าจาน หมู่ที่ 8,20 ต าบลบา้นค้อ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 800 ตร.ม. 

1199 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 -                       465,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายแยกถนนลาดยาง (สาย ขก ถ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

10059 บา้นโนนม่วง - บา้นหนองปอ) และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ถึง บา้นโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นค้อ กว่า 800 ตร.ม. 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1200 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นน้ าเกล้ียง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,475 -                       405,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลส าราญ - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สายบา้นโนนลาน - บา้นซ าจาน) และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม.

1201 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นทอ่น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. -                       249,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลโนนทอ่น - ต าบลส าราญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลาดเอียง1:2หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลูกรังไม่น้อยกว่า 936 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 364



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1202 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหนิลาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,425 -                       473,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 17 ต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมือง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นสระกุด หมู่ที่ 2 ต าบลม่วงหวาน และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,781 ลบ.ม.

1203 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นซ าจาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 -                       318,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นค้อ - บา้นค าบอน คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 7,11 ต าบลโนนทอ่น อ าเภอ และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เมือง จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,196 ลบ.ม.

1204 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนลาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,600 -                       398,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่  4 ต าบลบา้นค้อ - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สายบา้นเนินทอง-ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2) อ าเภอเมือง จังหวัด หรือมีปริมาตรลูกรัง

ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,512 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 365



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1205 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นค้อ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,950 -                       398,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นค้อ - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สายบา้นเนินทอง-บา้นซ าจาน) และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม.

1206 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกถนน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,950 -                       404,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ลาดยาง (สายบา้นค้อ-บา้นโนนเรือง) - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนลาน หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นค้อ และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม.

1207 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นทอ่นน้อย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,400 -                       470,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นค้อ - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สายบา้นวังตอ - บา้นเนินทอง) และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 366



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1208 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหนองปอ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 -                       386,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2,19 ต าบลบา้นค้อ - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองปงิ หมู่ที่ 10,18 ต าบลสาวะถี และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,456 ลบ.ม.

1209 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นวังตอ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 -                       415,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10,14 ต าบลบา้นค้อ - ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม.

1210 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกเปี้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,700 -                       373,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นค้อ - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สาย ขก ถ 10059 บา้นโนนม่วง - และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นหนองปอ) อ าเภอเมือง จังหวัด หรือมีปริมาตรลูกรัง

ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,404 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 367



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1211 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนเรือง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,850 -                       394,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นค้อ - บา้นหนองหลุบ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 8,10 ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,482 ลบ.ม.

1212 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นค ากกค้อ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 -                       430,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 13 ต าบลบา้นค้อ - ต าบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,612 ลบ.ม.

1213 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหนองกุง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,450 -                       430,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

น้อย หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นค้อ อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เมือง - บา้นโสกแต้ หมู่ที่ 7,8 ต าบล และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปา่หวายนั่ง อ าเภอบา้นฝาง จังหวัด หรือมีปริมาตรลูกรัง

ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,794 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 368



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1214 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกถนน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,900 -                       401,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ลาดยาง (สายบา้นค้อ - บา้นตอกแปน้) คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบา้นโนนลาน หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นค้อ และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.

1215 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นตอกแปน้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,950 -                       405,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นค้อ - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สายบา้นโนนลาน - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2) อ าเภอเมือง จังหวัด หรือมีปริมาตรลูกรัง

ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม.

1216 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,900 -                       401,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แผ่นดินหมายเลข 230 - บา้นส าราญ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 1,13 ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 369



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1217 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกถนน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 -                       200,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ลาดยาง (สาย ขก 3065 บา้นโนนม่วง - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.10 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองปอ) - บา้นค้อ หมู่ที่ 3 ต าบล และปลอดภยั บดอัดแน่น ลาดเอียง 1:2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 754 ลบ.ม.

1218 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. -                    485,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นค าบง หมู่ที่ 11 ต าบลสะอาด - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองหารจาง หมู่ที่ 8 ต าบล และปลอดภยั น้อยกว่า 825 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด

ขอนแก่น

1219 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. -                    491,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นนาศรี หมู่ที่ 12 ต าบลสะอาด คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง - ต าบลนาค า อ าเภอ และปลอดภยั น้อยกว่า 835 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

1220 บรูณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. -                    483,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นค าแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ม่วงหวาน - ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,190 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 370



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1221 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 162 ม. -                    476,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต าบลวังชัย - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นนาเรียง  หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกุง และปลอดภยั น้อยกว่า 810 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

1222 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหนองโน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,850 ม. -                    366,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 11 ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2 น้อยกว่า 1,470 ลบ.ม.

1223 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นค ามืดเหนือ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,260 ม. -                    448,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 12 ต าบลน้ าพอง - บา้นค าบง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 8 ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,796 ลบ.ม.

1224 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นนาศรี หมู่ที่ 12 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,430 ม. -                    482,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองขาม หมู่ที่ 9 ต าบลนาค า และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,931 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 371



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1225 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นสระกุด หมู่ที่ 2 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,450 ม. -                    486,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลม่วงหวาน - อ าเภอน้ าพอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ขก 2109 และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ น้อยกว่า 1,947 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น  

1226 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นวังชัย  หมู่ที่ 1 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,440 ม. -                    484,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลวังชัย - ต าบลน้ าพอง อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,939 ลบ.ม.

1227 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 188 ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เทศบาลเมืองกระนวน บา้นศรีสุข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2 - บา้นโนนราศี หมู่ที่ 18 และปลอดภยั ลูกรังข้างละ 0.20 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

จังหวัดขอนแก่น กว่า 940 ตร.ม.

1228 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหว้ยยางแหง้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 12 ม. ยาว 15 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ตอนบน อ าเภอเวียงเก่า คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 372



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1229 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 228 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เทศบาลเมืองกระนวน บา้นศรีสุข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 7 - บา้นหว้ยแสง หมู่ที่ 14 และปลอดภยั ลูกรังข้างละ 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

จังหวัดขอนแก่น กว่า 912 ตร.ม.

1230 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหว้ยยางแหง้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 8 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ตอนล่าง อ าเภอเวียงเก่า คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1231 ก่อสร้างถนนแบบ PARA AC เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 - 6 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น คมนาคมที่สะดวก ยาว 8 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1232 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,100 ม. 1,998,000           500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนายาว หมู่ที่ 4 ต าบลบา้น คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคก - บา้นหนองแก หมู่ที่ 8 - ทาง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หลวงแผ่นดินหมายเลข 229 ต าบล

นาแพง อ าเภอโคกโพธิไ์ชย

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 373



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1233 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. 1,453,000           500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

229 - บา้นนาแพง หมู่ที่ 5 ต าบลนา และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แพง อ าเภอโคกโพธิไ์ชย 

จังหวัดขอนแก่น

1234 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบสายเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,100 ม. 1,998,000           500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

229 - บา้นสงแดง หมู่ที่ 4 - บา้นโนน และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

สะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลนาแพง

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น

1235 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 เพื่อใหร้าษฎรมีการ 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองเต่า ต าบลหนองแซง - หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

8 บา้นวังหว้า ต าบลบา้นแฮด และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น

1236 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. -                    488,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทา่กระเสริม หมู่ที่ 5 ต าบลทา่กระเสริม คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - บา้นทรายมูล หมู่ที่ 1 ต าบลทรายมูล และปลอดภยั 830 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 374



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1237 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 168 ม. -                    493,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองหว้า หมู่ที่ 10 ต าบลทรายมูล - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองนกเขียน หมู่ที่ 6 ต าบล และปลอดภยั 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด

ขอนแก่น

1238 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 657 ม. -                    975,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ติกคอนกรีต (OVER LAY) บา้นส าโรง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นขาม อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั 3942 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 - ต าบลบา้นโนน  อ าเภอซ าสูง

จังหวัดขอนแก่น

1239 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 167 ม. -                    490,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนแดง หมู่ที่ 3 ต าบลบวัเงิน - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองบวัเงิน  หมู่ที่ 8 ต าบลพงัทยุ และปลอดภยั 835 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

1240 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 162 ม. -                    490,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 ต.โนนสมบรูณ์ - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นดงเย็น  หมู่ที่ 5 ต าบลนาง้ิว และปลอดภยั 810 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 375



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1241 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 672 ม. -                    985,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ติกคอนกรีต (OVER LAY) บา้นดงเย็น คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่  12 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั 4032  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 - บา้นหว้ยโจด  หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยโจด

อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น

1242 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4  ม. ยาว 200 ม. -                    488,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โคกกลาง   หมู่ที่ 6 ต าบลโนนสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - บา้นโนนสวรรค์  หมู่ที่ 3 ต าบล และปลอดภยั 800 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

นาง้ิว  อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น

1243 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4  ม. ยาว 198 ม. -                    486,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 ต าบลโนนสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - บา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ต าบลนาง้ิว และปลอดภยั 792  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

1244 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นปา่เปอืย หมู่ที่ 1 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,500 ม. -                    297,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลโนนสมบรูณ์ - ต าบลนาง้ิว คมนาคมที่สะดวก (บดอันแน่น) ปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,192 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 376



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1245 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 161  ม. -                    484,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ปา่เปอืย หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั 805  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 - ต าบลหนองกุงศรี อ าเภอโนนสะอาด

จังหวัดอุดรธานี

1246 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. -                    493,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2ต าบลโนนสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - บา้นขามปอ้ม  หมู่ที่ 6 ต าบลนาง้ิว และปลอดภยั 815  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

1247 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 160  ม. -                    487,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนหวัช้าง  หมู่ที่ 8 ต าบลโนนสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั 800  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 - ต าบลหนองกุงศรี อ าเภอโนนสะอาด

จังหวัดอุดรธานี

1248 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 165  ม. 323,000             496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ปา่เปอืย  หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสมบรูณ์- คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นนาง้อง หมู่ที่ 2 ต าบลนาง้ิว อ าเภอ และปลอดภยั 825  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 377



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1249 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 161  ม. -                    490,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนหวัช้าง หมู่ที่ 8  ต าบลโนนสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น- และปลอดภยั 805  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลกุดหมากไฟ  อ าเภอหนองวัวซอ

จังหวัดอุดรธานี

1250 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. -                    493,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หวัฝาย หมู่ที่ 5  ต าบลโนนสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น- และปลอดภยั 815  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลกุดหมากไฟ  อ าเภอหนองวัวซอ

จังหวัดอุดรธานี

1251 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 161  ม. -                    487,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทุ่งโพธิช์ัย หมู่ที่ 7  ต าบลโนนสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น- และปลอดภยั 805  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลกุดหมากไฟ  อ าเภอหนองวัวซอ

จังหวัดอุดรธานี

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 378



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1252 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 159  ม. -                    481,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

วังน้ าทพิย์ หมู่ที่10  ต าบลโนนสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น- และปลอดภยั 795 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองกุงศรี  อ าเภอโนนสะอาด

จังหวัดอุดรธานี

1253 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นวังหนิ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 3.5 ม. ยาว 3,300 ม -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

(อ่างโสกรัง) หมู่ที่ 7 ต าบลสระแก้ว คมนาคมที่สะดวก ถมดินบางช่วง ยาว 130 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเปอืยน้อย - ทางหลวงชนบท และปลอดภยั สูงเฉล่ีย 0.30 ม. ปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขก 4038 จังหวัดขอนแก่น ดินถมไม่น้อยกว่า 160 ลบ.

ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,840 ลบ.ม.

1254 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 7 ม. ยาว 122 ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวงแผ่น คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางลูกรังข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดินหมายเลข 2039 - บา้นหว้ยโจด และปลอดภยั 0.30 ม. หรือมีพื้นที่คอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 1 ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน กรีตไม่น้อยกว่า 854 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 379



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1255 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 940 ม. -                    1,995,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดงเค็ง หมู่ที่ 5 ต าบลทา่ศาลา คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี - บา้นหนั หมู่ที่ 3 และปลอดภยั น้อยกว่า 3,760 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลพระบ ุอ าเภอพระยืน

จังหวัดขอนแก่น

1256 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์ติกคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 303 ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สาย ขก ถ 10069 บา้นหนองบวั คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางแอส ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

น้อย - บา้นกระนวน อ าเภอซ าสูง และปลอดภยั ฟลัต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบา้นโนน - บา้นคู) 1,818 ตร.ม.

1257 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 139 ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10069 บา้นหนองบวัน้อย - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กระนวน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 834 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ช่วงบา้นแหว้ - เขตเทศบาลต าบล ตร.ม.

ซ าสูง)

1258 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นสงเปอืย หมู่ที่ 12 ต าบลบงึเนียม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหวัถนน หมู่ที่ 5 ต าบลพระลับ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 380



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1259 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นบงึเนียม หมู่ที่ 1 ต าบลบงึเนียม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ขอนแก่น - เชียงยืน) อ าเภอเมือง ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1260 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 148 ม. -                    2,500,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นบงึเรือใหญ่ หมู่ที่ 10 - บา้นโคกสี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 1 ต าบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2183 อ าเภอเมือง ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่

จังหวัดขอนแก่น ทาง

1261 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 148 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองไหล หมู่ที่ 7 ต าบลโคกสี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง - บา้นหม้อ หมู่ที่ 5 ต าบล และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

คูค า อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่

ทาง

1262 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 170  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

น้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั 850  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 381



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1263 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 170  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากทางหลวง 2297-บา้นนาเสถียร คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 8 ต าบลขามปอ้ม อ าเภอเปอืย และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อย จังหวัดขอนแก่น 850  ตร.ม.

1264 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 170  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นวังหนิ หมู่ที่ 7 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สระแก้ว-บา้นหว้ยแร่  หมู่ที่ 3 ต าบล และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

วังม่วง  อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัด 850  ตร.ม.

ขอนแก่น

1265 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 109 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10071 บา้นหนองหญ้าแพรก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโนนทนั อ าเภอเมือง และปลอดภยั กว้างข้างละ 1 ม.หรือมีพื้น ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

872 ตร.ม. พร้อมลูกรัง

กลบไหล่ทาง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 382



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1266 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 148 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นพระคือ หมู่ที่ 16 ต าบลพระลับ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ขอนแก่น - เชียงยืน) อ าเภอเมือง ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่

จังหวัดขอนแก่น ทาง

1267 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 140  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นโสกนาค หมู่ที่ 6  ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

วังม่วง - บา้นวังหนิ หมู่ที่ 7 ต าบล และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

สระแก้ว  อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัด 840  ตร.ม.

ขอนแก่น

1268 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 170  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นหวัฝาย หมู่ที่ 3  ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เปอืยน้อย อ าเภอเปอืยน้อย - บา้นโนน และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เหล่ียม เชื่อมบา้นวังหนิ อ าเภอ 850  ตร.ม.

เปอืยน้อย  จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 383



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1269 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองบวัน้อย หมู่ที่ 6 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ตูม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่

ทาง

1270 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองตูม หมู่ที่ 12 ต าบลหนองตูม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่

ทาง

1271 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็กสายจาก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 170  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนิฮาว  หมู่ที่ 7  ต าบลขามปอ้ม- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงสาย 2297 อ าเภอเปอืยน้อย และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 850   ตร.ม.

1272 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 3 ม. ยาว 295 ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

2233 - บา้นรัตนะ หมู่ที่ 2 ต าบลโนน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 384



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1273 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ต าบลใหม่นา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เพยีง - บา้นปา่แดง หมู่ที่ 5 ต าบลคอน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1274 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บา้นรัตนะ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 11 ต าบลโนนทอง - ต าบลทา่นาง คมนาคมที่สะดวก 195 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แนว อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั 5 ม. ยาว 1,700 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อย

กว่า 2,955 ลบ.ม.

บดอัดแน่น

1275 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นคุ้มโนนสะอาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,850  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 12 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท - คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลเมืองเพยี อ าเภอบา้นไผ่  จังหวัด และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,471 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น บดอัดแน่น

1276 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหว้ยค้อ หมู่ที่ 3 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,955  ม. -                    490,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลโนนพะยอม - ต าบลชนบท คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,554 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 385



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1277 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นกุดเพยีขอม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,960  ม. -                    491,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลกุดเพยีขอม - ต าบลหว้ย- คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แก  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,558 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บดอัดแน่น

1278 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดอนข่า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,840  ม. -                    493,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 อ าเภอชนบท - ต าบลเมืองเพยี คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นไผ่  จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,463 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บดอัดแน่น

1279 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นมาบตากล้า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,750   ม. -                    489,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่5 ต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท - คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองแวงนางเปา้  อ าเภอพล และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,391  ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น บดอัดแน่น

1280 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองแวงน้อย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,750   ม. -                    489,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท - คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองแวงนางเปา้  อ าเภอพล และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,391  ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 386



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1281 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองไฮ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,750   ม. -                    489,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3  ต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท - คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองแวงนางเปา้  อ าเภอพล และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,391  ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น บดอัดแน่น

1282 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองเต่าน้อย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,850   ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7  ต าบลโนนพะยอม - เขตต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

วังแสง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,471  ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บดอัดแน่น

1283 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหว้ยแก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,950   ม. -                    489,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2  ต าบลหว้ยแก - ต าบลวังแสง คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,551  ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บดอัดแน่น

1284 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโซ่ง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4  ม. ยาว 2,000   ม. -                    406,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่1 ต าบลหว้ยแก - เขตต าบลวังแสง คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,290  ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 387



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1285 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหว้ยไร่ใต้ หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,980  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

1 ต าบลโนนพยอม - ต าบลหว้ยแก คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า  1,574  ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บดอัดแน่น

1286 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนค ามี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 2,046  ม. 500,000             406,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9  ต าบลวังแสง  อ าเภอชนบท - คมนาคมที่สะดวก หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขตต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า  1,627  ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น บดอัดแน่น

1287 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นเมืองทอง หมู่ที่ 7 ต าบลแวงใหญ่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ทาง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หลวงแผ่นดินหมายเลข 2199 ตร.ม.

1288 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนโพธิ ์หมู่ที่ 11 ต าบลใหม่นา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เพยีง อ าเภอแวงใหญ่ - บา้นโสกกระ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนวน หมู่ที่ 4 ต าบลก้านเหลือง ตร.ม.

อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 388



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1289 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นปา่แดง หมู่ที่ 5 ต าบลคอนฉิม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ทาง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หลวงแผ่นดินหมายเลข 2199 ตร.ม.

1290 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองหนิ หมู่ที่ 8 ต าบลศิลา - ทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเล่ียง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1291 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 3.5 ม. ยาว 110 ม. -                    219,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นทา่แก หมู่ที่ 6 ต าบลศิลา - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 385 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตร.ม.

1292 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นศิลา หมู่ที่ 1 ต าบลศิลา - ทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเล่ียง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 389



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1293 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 695  ม. -                    1,994,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกก่อง  หมู่ที่ 11 ต าบลหนิต้ัง - คมนาคมที่สะดวก หนา 4 ซม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า  3,475  ตร.ม.

1294 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8  ม. ยาว 206  ม. -                    1,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองแหว้ หมู่ที่ 3 ต าบลวังสวาบ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงหมายเลข 12 อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,648 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1295 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 136  ม. -                    493,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หว้ยม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยม่วง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภผูาม่าน - ต าบลนาหนองทุ่ม และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1296 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 136  ม. -                    493,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนคอม หมู่ที่ 1 ต าบลโนนคอม - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลภผูาม่าน  อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 390



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1297 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 138  ม. -                    493,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ปา่กล้วย หมู่ที่ 6 ต าบลโนนคอม - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สว่างโนนสูง  หมู่ที่ 3 ต าบลภผูาม่าน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า828 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภผูาม่าน  จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1298 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นซ าเปบิ หมู่ที่ 6 ต าบลนาฝาย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลวังสวาบ  อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1299 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นวังใหม่  หมู่ที่ 6 ต าบลวังสวาบ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แหล่งทอ่งเที่ยวน้ าตกตาดฟา้  อ าเภอ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ภผูาม่าน  จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1300 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 218  ม. -                    800,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ต าบลวัง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สวาบ -บา้นสองคอน  หมู่ที่3 ต าบลนา และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,308 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ฝาย อ าเภอภผูาม่าน  จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 391



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1301 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 136  ม. -                    493,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ต าบลภผูาม่าน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภผูาม่าน  - ต าบลนาหนองทุ่ม และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1302 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 136  ม. -                    493,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นนาน้ าซ า  หมู่ที่ 5 ต าบลภผูาม่าน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหว้ยม่วง  อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1303 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 136  ม. -                    493,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นวังสวาบ  หมู่ที่ 1 ต าบลวังสวาบ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภผูาม่าน - ต าบลนาฝาย และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1304 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นฝายตาสวน หมู่ที่ 8 ต าบลวังสวาบ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลนาฝาย อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 392



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1305 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 405  ม. -                    1,497,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

(ข้างโรงเรียนภผูาม่าน) บา้นนาน้ าซ า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลภผูาม่าน - เทศบาลต าบล และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,430 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ภผูาม่าน  อ าเภอภผูาม่าน ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1306 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6  ม. ยาว -                    300,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยม่วง คมนาคมที่สะดวก 46  ม. หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภผูาม่าน - ต าบลนาหนองทุ่ม และปลอดภยั ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 34 ม. หนา 0.15 ม.หรือ

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

480 ตร.ม.

1307 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นซ าเปบิ  หมู่ที่ 3 ต าบลนาฝาย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภผูาม่าน - ต าบลวังสวาบ อ าเภอ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ภผูาม่าน  จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1308 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองนกทา  หมู่ที่ 7 ต าบลโนนคอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภผูาม่าน - ต าบลนาหนองทุ่ม และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 393



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1309 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 166  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

นาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลนาฝาย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลวังสวาบ อ าเภอภผูาม่าน จังหวัด และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น ตร.ม.

1310 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

วังใหม่  หมู่ที่ 6 ต าบลวังสวาบ-ทางหลวงคมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 12  อ าเภอภผูาม่าน จังหวัด และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น ตร.ม.

1311 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นวังใหม่  หมู่ที่ 6 ต าบลวังสวาบ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แหล่งทอ่งเที่ยวน้ าตกตาดใหญ่ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1312 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยซ้อ  หมู่ที่ 9 ต าบลหว้ยม่วง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลภผูาม่าน อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 394



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1313 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยเตย  หมู่ที่ 7 ต าบลหว้ยม่วง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลภผูาม่าน  อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1314 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นซ าภทูองใต้ หมู่ที่ 2 ต าบลภผูาม่าน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1315 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นทรัพย์สมบรูณ์  หมู่ที่ 6 ต าบลหว้ย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ม่วง - ต าบลภผูาม่าน  จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตร.ม.

1316 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยถ้ าเต่า  หมู่ที่ 8 ต าบลภผูาม่าน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - บา้นวังเจริญ  หมู่ที่ 2 ต าบลหว้ยม่วง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภผูาม่าน  จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 395



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1317 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล(ผิวเรียบ) เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 265  ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก ถ 10060 บา้นโนนเรือง - บา้น คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกอย  อ าเภอเมือง จ.ขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภผูาม่าน  จังหวัดขอนแก่น กว่า 2,120 ตร.ม.

1318 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล(ผิวเรียบ) เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 415  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกสี  หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นค้อ- คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนลาดยาง (สาย ขก ถ 10059 บา้น และปลอดภยั กว่า 2,075 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โนนม่วง - บา้นหนองปอ) อ าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

1319 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล(ผิวเรียบ) เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว  350  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข คมนาคมที่สะดวก  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

1006 - บา้นวังตอ หมู่ที่ 10 ต าบลบา้น และปลอดภยั กว่า 2,100  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ค้อ อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

1320 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4  ม. ยาว  219  ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นนาเพยีง หมู่ที่ 4 ต าบลส าราญ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก 1027 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 876 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 396
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1321 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บา้นโนน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว  800  ม. -                    300,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สะอาด หมู่ที่ 11 ต าบลโนนทนั - ทาง คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ต าบล และปลอดภยั หรือปริมาตรดินถมไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โนนทอง  อ าเภอหนองเรือ  จังหวัด กว่า 5,640 ลบ.เมตร

ขอนแก่น

1322 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 109 ม. 499,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10059 บา้นโนนม่วง - บา้น คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองปอ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 

ตร.ม.

1323 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นศิลา หมู่ที่ 18 ต าบลศิลา - ทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเล่ียง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1324 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 3.5 ม. ยาว 252 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยชัน หมู่ที่ 4 ต าบลศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 882 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 397



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1325 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,400  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สว่างดอนดู่ หมู่ที่ 9 บา้นหนองโน หมู่ที่ 8คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นเม็ง - แหล่งเกษตรต าบลบา้น และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เม็ง  อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 9,470   ลบ.เมตร

 - เชื่อมเขตอ าเภอบา้นแทน่

1326 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1กว้าง 5  ม. ยาว 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนโพธิไ์ทร หมูท่ี ่13 แหล่งเกษตรต าบล คมนาคมที่สะดวก 700 ม. ลาดชันด้านข้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนทัน ต าบลกุดกว้าง - บ้านฝาง หมูท่ี่9 และปลอดภยั 1:2  หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ ไม่น้อยกว่า 5,800  ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม.ยาว 

350  ม. ลาดชันด้านข้าง 

1:2  หรือมีปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า 3,730  ลบ.ม.

รวมความยาว 1,050 ม. 

รวมปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 9,530  ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 398
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1327 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นเสือเฒ่า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,230 ม. -                    400,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลปา่ปอ อ าเภอบา้นไผ่ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ลาดชัน 1:2 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,159 ลบ.ม.

1328 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 7 ม. ยาว 16 ม. 2,075,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้า หมู่ที่ 1,2 ต าบลบา้นหว้า - คมนาคมที่สะดวก พร้อมกแพงปอ้งกันการกัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนเหล่านาดี อ าเภอเมือง และปลอดภยั เซาะตล่ิง กว้าง 5 ม. ยาว ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 60 ม. ลึกเฉล่ีย 4 ม.

จ านวน 2 ด้าน

1329 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัติก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 4,928,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต แบบ Recycling สายบา้น คมนาคมที่สะดวก 950 ม. หรือมีพื้นที่ลาด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กุดเพยีขอม หมู่ที่ 1 ต าบลกุดเพยีขอม และปลอดภยั ยางไม่น้อยกว่า4,750ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- บา้นหว้ยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลโนน ช่วงที่ 2 กว้าง 6.5 ม. ยาว

พะยอม อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 950 ม. หรือมีพื้นที่ลาด

ยางไม่น้อยกว่า6,175ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 399
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1330 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,580  ม. 5,420,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต สายบา้นนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม.ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง - และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นหนิลาด หมู่ที่ 7 ต าบลพงัทยุ กว่า 7,900 ตร.ม.

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

1331 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดปา่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ศรัทธาธรรม บา้นศรีเมือง หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(ชนิดไม่ม่ไหล่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เทศบาลต าบลแวงน้อย - บา้นนาจาน และปลอดภยั ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 10 ต าบลแวงน้อย ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

1332 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 1,072  ม. -                       3,004,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ต าบลขนวน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม.ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองหอย หมู่ที่ 7 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นโคก อ าเภอหนองนาค า กว่า 6,432 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 400



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1333 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นทา่โพธิ ์หมู่ที่ 4 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,445 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลทา่กระเสริม อ าเภอน้ าพอง - คมนาคมที่สะดวก ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนทอ่น อ าเภอเมือง และปลอดภยั 1,943 ลบ.ม. หนา 0.15 ม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น (บดอัดแน่น)

1334 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นทา่กระเสริม เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลทา่กระเสริม - บา้นทราย คมนาคมที่สะดวก 600 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

มูล หมู่ที่ 1,2 ต าบลทรายมูล และปลอดภยั ยาว 1,470 ม. ช่วงที่ 3 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม.

ช่วงที่ 4 กว้าง 4 ม. ยาว

900 ม. ความยาวรวม

3,270 ม. ปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 2,081 ลบ.ม.

หนา 0.15 ม.

1335 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 6,678,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต จากบา้นหนองบวั หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก 500 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโสกนกเต็น - บา้นชาด หมู่ที่ 1 และปลอดภยั ยาว 2,700 ม. ช่วงที่ 3 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลเมืองพล อ าเภอเมืองพล กว้าง 5 ม.ยาว 453 ม.

จังหวัดขอนแก่น หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า

18,765 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 401



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1336 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายล า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,400  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หว้ยโจด บา้นเปอืย หมู่ที่ 5 สระหนอง คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แก บา้นโนนทนั หมู่ที่ 1 ต าบลโนนทนั และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นหนิลาด หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง 9,470   ลบ.ม.

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

1337 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นหนองเม็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1กว้าง 5 ม. ยาว -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5  แหล่งเกษตรโคกปา่กุง  คมนาคมที่สะดวก 900 ม.หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ่างเก็บน้ าหนองทุ่ม ต าบลบา้นกง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 675 ลบ.ม. ลาดชันด้านข้าง

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1:2 หรือมีปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า 5,080 ลบ.ม. 

ช่วงที่ 2  กว้าง 5  ม. 

ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

225 ลบ.ม.ด้านข้าง 1:2 

หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 1,692 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 402



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1338 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้นร่อง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,350  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สมอ หมู่ที่ 10 ล าหว้ยม่วง ต าบลโนน คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทนั - แหล่งเกษตรต าบลโนนทอง  และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโนนทอง  อ าเภอหนองเรือ  9,225  ลบ.ม. พร้อมวางทอ่

จังหวัดขอนแก่น คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 

0.40 จ านวน 21 ทอ่น

1339 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้นร่อง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,000  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สมอ หมู่ที่ 10 ล าหว้ยม่วง ต าบลโนนทนั คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:1:5  หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - บา้นหนิลาด หมู่ที่ 12  ต าบลโนนทอง และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 9,350  ลบ.ม. พร้อมวางทอ่
คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 

0.40 จ านวน 21 ทอ่น

1340 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้นร่อง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,000  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สมอ หมู่ที่ 10  ต าบลโนนทนั - บา้นหนิ คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ลาด หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง  อ าเภอ และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองเรือ - บา้นหวัฝาย ต าบลนาชุม 9,580  ลบ.ม.

แสง อ าเภอภเูวียง  จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 403



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1341 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,400  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กุดแคน หมู่ที่ 8 ต าบลโนนทอง คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอหนองเรือ  บา้นหนองโพน และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลกุดขอนแก่น  อ าเภอภเูวียง 9,470  ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1342 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้นร่อง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สมอ หมู่ที่ 10   - บา้นหว้า หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก 470 ม. ลาดชันด้านข้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แหล่งเกษตรต าบลโนนทนั ต าบลโนน และปลอดภยั 1:1:5  หรือปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทนั - บา้นดอนหนั หมู่ที่ 9 ต าบลโนน ไม่น้อยกว่า 4,300  ลบ.ม.

สะอาด อ าเภอหนองเรือ  ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว

จังหวัดขอนแก่น 530 ม. ลาดชันด้านข้าง

1:1:5  หรือปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า5,250  ลบ.ม.  

รวมความยาว 1,000 ม. 

รวมปริมาตรดินถมไม่น้อย

กว่า 9,550 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 404



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1343 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,700  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองนกเขียน  หมู่ที่ 21 - บา้นกุดเลา คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 3 - แหล่งเกษตรต าบลโนนทอง และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโนนทอง เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 9,400  ลบ.ม.

หมายเลข 2038 อ าเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่น

1344 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,700  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองนกเขียน  หมู่ที่ 21 - บา้นกุดเลา คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 3 - แหล่งเกษตรต าบลโนนทอง และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโนนทอง เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 9,400  ลบ.ม.

หมายเลข 2038 อ าเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่น

1345 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 1,260  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองนกเขียน หมู่ที่ 7 บา้นหนองเขือ่น คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ช้าง  หมู่ที่ 6,17 ต าบลโนนทอง เชื่อม และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทางหลวงชนบท ขก 4021 อ าเภอ 9,470  ลบ.ม.

หนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 405



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1346 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 1,260  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หว้ยทราย  หมู่ที่ 13 - บา้นทรัพย์เจริญ คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 18 - แหล่งเกษตรต าบลโนนทอง และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโนนทอง  เชื่อมทางหลวงหมาย 9,470  ลบ.ม.

เลข 2038 อ าเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

1347 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,400  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองกุง  หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเรือ คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นกง และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 9,470  ลบ.ม.

1348 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4  ม. ยาว 1,700  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนทอง หมู่ที่ 13 - บา้นหนิลาด คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:1:5 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง เชื่อมทาง และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หลวง อบจ. สาย ขก.ถ 10010 (บา้น 9,460  ลบ.ม.

หว้าโง๊ะ บา้นดงน้อย) อ าเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 406



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1349 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. 250,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นศิลา หมู่ที่ 1 ต าบลศิลา - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาเพยีง หมู่ที่ 4 ต าบลส าราญ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1350 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองหนิ หมู่ที่ 22 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทาง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เล่ียงเมือง)อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1351 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองหญ้า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขาว หมู่ที่ 5 ต าบลทา่นางแนว - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสะแบง  หมู่ที่ 5 ต าบลละหานนา และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

1352 ปรับปรุงพนังแม่น้ าชี บา้นหนองดู่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว  20  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลละหานนา  อ าเภอแวง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

น้อย - เขตอ าเภอแวงใหญ่  และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 407



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1353 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนเขวา เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 (ตรงข้ามโรงเรียน) ต าบลทา่นาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แนว - หนองบวัเลิง - บา้นหนองหญ้า และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขาว อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

1354 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นทา่นางแนว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่2 ต าบลทา่นางแนว-ต าบลละหาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

1355 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นน้ าซับ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลทา่นางแนว อ าเภอแวงน้อยคมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 - บา้นปา่ไม้งาม หมู่ที่ 8 ต าบลโนนทอง และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

1356 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนเขวา เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลทา่นางแนว - ฝายคึกฤทธิ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขตต าบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 408



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1357 ปรับปรุงถนนลูกรังสายสามแยกถนน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองบวัเลิง หมู่ที่ 3 ต าบลทา่นาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แนว - ถนนหนองบวัเลิง - แวงน้อย และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- โคกสี  อ าเภอแวงน้อย กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

จังหวัดขอนแก่น

1358 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นสันติสุข เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลทางขวาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขต และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบวัลาย จังหวัดนครราชสีมา กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

1359 ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางแยกทาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หลวง 2065- บา้นแวงน้อย หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

1360 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกใหญ่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลก้านเหลือง - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขตต าบลทา่นางแนว  อ าเภอแวงน้อย และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 409



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1361 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกสูง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลก้านเหลือง - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทช.4022  อ าเภอแวงน้อย - บอ่ขยะ และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

จังหวัดขอนแก่น

1362 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นแวงน้อย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1  บา้นโนนศิลา หมู่ที่ 9 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แวงน้อย - เขตต าบลก้านเหลือง อ าเภอ และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

1363 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหนองแขม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3  ต าบลแวงน้อย - บา้นตลาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 8 ต าบลก้านเหลือง และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

1364 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นดอนหนั เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2  ต าบลแวงน้อย - บา้นโนน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถาวร หมู่ที่ 16  ต าบลละหานนา และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 410



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1365 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2065 - บา้นคลองเจริญ หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

1366 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนถาวร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 16 - ทล 2065 - บา้นหนองแวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หว้ยทราย หมู่ที่ 2 ต าบลละหานนา และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

1367 ปรับปรุงคลองส่งน้ า พร้อมก่อสร้างราง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กวา้ง 1.5 ม.ท้องคลองกวา้ง -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ระบายน้ า บา้นหวันาหม่อ หมู่ที่ 15 คมนาคมที่สะดวก 0.40 ม. สูง 0.70 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า และปลอดภยั หนา 0.05 ม. ความยาวรวม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 192 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ า

คสล.ชั้น3 ขนาด 0.40X1 ม. 

จ านวน 5 ทอ่น

1368 ก่อสร้างถนนผิวทางเคพซีล(Cape Seal) เพื่อใหร้าษฎรมีการ -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นผือ ม.1 ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 411



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1369 ก่อสร้างถนนผิวทางเคพซีล(Cape Seal) เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1,617 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บนพนังกัน้น้ าชี เชื่อมทางหลวงทอ้งถิน่ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สายทาง ขก ถ. 1-0071 อ าเภอเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1370 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. -                    490,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโพธิต์าก หมู่ที่ 10 - บา้นโนนฆ้อง คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นผือ อ าเภอหนองเรือ และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง 1,736 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1371 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. -                    498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10025 สาย บา้นทุ่งชุมพ ู- บา้น คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กุดแคน ต าบลทุ่งชมพ ู อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั น้อยกว่า 1,734 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น (ถนน อบจ.ขอนแก่น

รับการถ่ายโอน)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 412



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1372 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10026 สาย บา้นโคกสหกรณ์ - คมนาคมที่สะดวก หรือมีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทุ่งชมพ ูช่วงบา้นพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

8 ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง จังหวัด 1,760 ตร.ม.

ขอนแก่น (ถนน อบจ.ขอนแก่น รับการ

ถ่ายโอน)

1373 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. -                    498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นวังชัย หมู่ที่ 5 ต าบลดินด า อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ภเูวียง - ต าบลขนวน และปลอดภยั กว่า 1,734 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น

(ถนน อบจ.ขอนแก่น รับการถ่ายโอน)

1374 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. -                    498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นกุดดุก หมู่ที่ 3,4 ต าบลดิน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ด า - ต าบลหว้าทอง อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั กว่า 1,734 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 413



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1375 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. -                    498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นโคกสง่า หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นเรือ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภเูวียง - บา้นศาลาดิน หมู่ที่ 7 และปลอดภยั กว่า 1,734 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลขนวน  อ าเภอหนองนาค า

จังหวัดขอนแก่น

1376 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สะแกเครือ หมู่ที่ 1 ต าบลนาฝาย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลวังสวาบ อ าเภอภผูาม่าน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1377 ก่อสร้างถนนส าหรับน้ าล้นผ่านข้าม เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาดกว้าง 10 ม. 650,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ล าหว้ยหมากหมูบ บา้นหนองคลองน้อย คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 4 ต าบลวังหนิ อ าเภอหนองสอง และปลอดภยั สูง 2 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หอ้ง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 414



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1378 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ ชนิด 2 ช่องทาง 370,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โคกไม้แดง บา้นหนองสรวง หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก ขนาด 1.80x1.80 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั ยาว 6 ม. เอียง 30 องศา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น (มีแผงกัน้น้ า)

1379 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 303  ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต สายบา้นโนนชาติ หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองสองหอ้ง - เขตบา้นโนนม่วง และปลอดภยั กว่า 1,848 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 7 ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสอง

หอ้ง จังหวัดขอนแก่น

1380 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ ชนิด 2 ช่องทาง 330,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขุมปนู บา้นหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ขนาด 1.80x1.80 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดอนด่ัง อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั ยาว 6 ม. เอียง 30 องศา ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น (มีแผงกัน้น้ า)

1381 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นหนองขาม หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175  ม. -                    482,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

6 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภเูวียง - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองพงโพด ต าบลหนองเสาเล้า และปลอดภยั คอนกรีต 890 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 415



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1382 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นข่าล้ิน หมู่ที่ 6 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้างเฉล่ีย 5 ม. 495,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลปา่ปอ เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,760 ม. หนา 0.10 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2301 อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั ม. ลาดชัน 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,435 ลบ.ม.

1383 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 178 ม. -                    420,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยทราย หมู่ที่ 13 ต าบลโนนทอง คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นร่องสมอ หมู่ที่ 10 ต าบลโนนทนั และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1,424 ตร.ม.

1384 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 212 ม. -                    480,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายสามแยกบา้นดอนโมง หมู่ที่ 8 - คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นกงกลาง หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นกง - และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นผือ อ าเภอหนองเรือ กว่า 1,696 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1385 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นบุ่งแสง หมู่ที่ 7 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 1,950  ม. -                    495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลนาชุมแสง- อบต.สงเปอืย ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ปริมาณ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สงเปอืย อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลูกรัง 1,842 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 416
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1386 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นนาชุมแสง หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 178  ม. -                    495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

1 ต าบลนาชุมแสง- ต าบลสงเปอืย คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม.หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั พื้นที่คอนกรีต 890 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(เส้นทางไปบอ่ปฏกิูล)

1387 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นหวัฝาย หมู่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175  ม. -                    482,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ที่ 12 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภเูวียง - คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม.หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนิลาด ต าบลโนนทอง อ าเภอ และปลอดภยั พื้นที่คอนกรีต 875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

1388 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง  2133 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 179  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 -บา้นโพนเพก็ หมู่ที่ 8 ต าบลภเูวียง คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม.หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแกน (ข้าง รร. และปลอดภยั พื้นที่คอนกรีต 895 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นโพนเพก็) 

1389 ปรับปรุงถนนหนิคลุก สายบา้นสะอาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,020  ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4,5 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนา คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 ม.หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ค า จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2133 กว่า 963 ลบ.ม.

(เกล่ียเรียบ)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 417



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1390 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. 482,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกกลาง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองโน คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโนนราศรี หมู่ที่ 18 ต าบลหนอง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1,440 ตร.ม.

1391 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 218 ม. -                    485,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นวังมน หมู่ที่ 2 ต าบลสีชมพู คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลบริบรูณ์ อ าเภอสีชมพู และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,744 ตร.ม.

1392 ปรับปรุงเสริมผวถนนลาดยาง จากทาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 230  ม. -                    252,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หลวงหมายเลข 2133 - บา้นบุ่งมะไฟ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั กว่า  1,380  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1393 ก่อสร้าง คสล. จากทางหลวง 2038- เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 179  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นธารทอง หมู่ที่ 10 ต าบลสงเปอืย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีต 895   ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1394 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 2038 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 179  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 - บา้นหว้ยทราย หมู่ที่ 5 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สงเปอืย อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีต 895  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 418



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1395 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 2038 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 179  ม. -                    482,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 - บา้นหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีต 870   ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1396 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 289  ม. -                    498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกสงเปอืย หมู่ที่ 4 - บา้นกุดแคน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งชมพ ู- ต าบลนาหว้า และปลอดภยั น้อยกว่า 1,734   ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

1397 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 289  ม. -                    498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางเข้าบา้นหนองพลวง หมู่ที่ 6 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทุ่งชมพ ู- ต าบลหว้าทอง อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั น้อยกว่า 1,734   ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1398 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 153  ม. -                    498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก.ถ 10026 โคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพู- คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แยกบา้นกุดแคน หมู่ที่ 5 ต าบลหว้าทอง และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง  จังหวัดขอนแก่น 1,224 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 419



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1399 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 196 ม. 400,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นฝาง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงชนบทหมายเลข 2152 และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

1400 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. 482,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยโจด หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยโจด คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโนนราศรี หมู่ที่ 18 ต าบลหนอง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1,440 ตร.ม.

1401 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 320 ม. -                    480,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นหนองแวง หมู่ที่ 14 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กุดธาตุ - ต าบลบา้นโคก อ าเภอหนอง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

นาค า จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1402 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 289  ม. -                    498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทุ่งชมพ ูหมู่ที่ 1 - บา้นดอนดู่ หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลทุ่งชมพ ู- ต าบลหว้าทอง อ าเภอ และปลอดภยั น้อยกว่า 1,734  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 420



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1403 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จาก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 278  ม. -                    480,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโพนเพก็ หมู๋ที่ 7 ต าบลภเูวียง - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้น หว้ยชัน หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นเรือ และปลอดภยั น้อยกว่า 1,668  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง  จังหวัดขอนแก่น

1404 ปรับปรุงถนนลาดยางจากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 289  ม. -                    498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2038 แยกบา้นโคกไร่- ทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดอนหนั-โคกสูง ต าบลสงเปอืย อ าเภอ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ภเุวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1405 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021- เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 179  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นค้อ หมู่ที่ 12 ต าบลกุดขอนแก่น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภเูวียง  จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตร.ม.

1406 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวงภเูวียง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 179  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

พทัยา2-บา้นถ้ าแข้ หมู่ที่ 8 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สงเปอืย  อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 421



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1407 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางจากทาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 315  ม. -                    285,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หลวง 2038 - บา้นถ้ าแข้ หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลสงเปอืย อ าเภอภเูวียง จังหวัด และปลอดภยั กว่า  1,575  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น

1408 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 2038 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 179  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

 -บา้นอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ต าบลสงเปอืย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีต 895 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1409 ปรับปรุงถนนลาดยางจากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 289  ม. -                    498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

4021-บา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง จังหวัด และปลอดภยั 1,734 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น

1410 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 343 ม. -                    496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นเปอืย หมู่ที่ 5 - บา้นกุดฉิม หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนทนั - ทางหลวงหมายเลข และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,715 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

2038 ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 422



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1411 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 340  ม. -                    494,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ผิวเรียบ จากทางหลวง 4021- บา้น คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บา้นหนั หมู่ที่ 14 และปลอดภยั 1,700  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง

จังหวัดขอนแก่น 

1412 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 289  ม. -                    498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 4021 - บา้นหนองกุง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ธนสาร  หมู่ที่ 1 ต าบลหนองกุงธนสาร และปลอดภยั 1,734  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง  จังหวัดขอนแก่น 

1413 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 179  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

- บา้นโนนคูณ หมู่ที่ 11 ต าบลหนองกุง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ธนสาร  อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีต 895 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1414 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021- เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 179  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ต าบลหนองกุง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ธนสาร  อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีต 895 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 423



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1415 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 179  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

- บา้นหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงธนสาร  อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั คอนกรีต 895 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1416 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง4021- เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 179  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ต าบลหนองกุง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ธนสาร  อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีต 895 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1417 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 134  ม. -                    400,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต าบลดง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เค็ง เชื่อมกับถนนลาดยางสายดงเค็ง และปลอดภยั คอนกรีต 670 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- หนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง

จังหวัดขอนแก่น

1418 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นหนองทุ่ม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 179  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลดินด า อ าเภอภเูวียง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เทศบาลต าบลขนวน ต าบลขนวน และปลอดภยั คอนกรีต 895 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 424



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1419 บรูณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว917 ม. -                       1,999,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองขีค้วาย หมู่ที่ 4 ต าบลซ ายาง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,502 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1420 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 892 ม. -                       1,998,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เคพซีล บา้นสันติสุข หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองแดง - ต าบลบา้นใหม่ และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น 7,136 ตร.ม.

1421 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. -                       1,949,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นบวัน้อย หมู่ที่ 2 ต าบลกุดน้ าใส คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,250 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. และติดต้ังปา้ยชื่อ

โครงการ

1422 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. -                       1,944,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นกุดน้ าใส หมู่ที่ 1 ต าบลกุดน้ าใส คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง - ทางหลวง 2109 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,250 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. และติดต้ังปา้ยชื่อ

โครงการ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 425



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1423 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว -                       2,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นละว้า หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองเพยี คมนาคมที่สะดวก 22 ม. มีไหล่ทางข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นไผ่ - บา้นโคกส าราญ หมู่ที่ 1 และปลอดภยั 0.50 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด 6 ม. ยาว 1,063 ม. มีไหล่

จังหวัดขอนแก่น ทางข้างละ 0.50 ม.

รวมทั้ง 2 ช่วง มีพื้นที่ลาด

ยางแบบ Cape Seal ไม่

น้อยกว่า 7,595 ตร.ม.

1424 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบCape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ไหล่ทางกว้าง 2,221,000           -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 10074 บา้นโคกล่าม - บา้น คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 ม. ยาว 700 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลุบกุง ต าบลทา่วัด อ าเภอแวงน้อย และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว่า 5,600 ตร.ม.

1425 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ -                       2,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นแวงน้อย หมู่ที่ 1 - เขตต าบล คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แวงน้อย และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1426 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ -                       2,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

วัดปา่ศรัทธาธรรม เขตเทศบาลต าบล คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แวงน้อย - บา้นนาจาน อบต.แวงน้อย และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 426



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1427 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 357 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต(AC) บา้นโคกสี หมู่ที่ 12 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภยั กว่า 1,785 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1428 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 302 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นบงึเนียม หมู่ที่ 4 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บงึเนียม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภยั กว่า 1,812 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

12 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1429 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นทองหลาง หมู่ที่ 5,6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นหว้า - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2062 อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

1430 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นเหล่าโพนทอง หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นหว้า - ถนนเหล่านาดี และปลอดภยั น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 427



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1431 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 368 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นทา่พระ หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลทา่พระ - ทางหลวงแผ่นดินหมาย และปลอดภยั น้อยกว่า 1,840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1432 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 352 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นโคกส าราญ หมู่ที่ 1,11 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด - และปลอดภยั น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น

1433 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 352 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นดง หมู่ที่ 6 ต าบลโคก คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ส าราญ - ทางหลวงชนบท อ าเภอบา้น และปลอดภยั น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แฮด จังหวัดขอนแก่น

1434 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 352 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโคกส าราญ - ทางหลวงชนบท และปลอดภยั น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 428



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1435 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 352 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นดอนปอแดง หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโคกส าราญ - ทางหลวงชนบท และปลอดภยั น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น

1436 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองหวัช้าง หมู่ที่ 8 ต าบลโคกส า คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ราญ อ าเภอบา้นแฮด - อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั กว่า 1,320 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1437 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นดอนดู่ หมู่ที่ 4 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองบวั - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภยั กว่า 1,875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

12 อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น

1438 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นหนองบวั หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองบวั - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั กว่า 1,875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 12 อ าเภอบา้นฝาง

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 429



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1439 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นนาฝาย หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองบวั - ทางหลวงชนบทหมาย และปลอดภยั กว่า 1,875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เลข ขก 4019 อ าเภอบา้นฝาง

จังหวัดขอนแก่น

1440 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นโสกม่วง หมู่ที่ 3 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองบวั - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภยั กว่า 1,875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

12 อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น

1441 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นบะยาว หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองบวั - ทางหลวงชนบท และปลอดภยั กว่า 1,875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข ขก 4019 อ าเภอบา้นฝาง

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 430



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1442 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นนาโพธิ ์หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองบวั - ทางหลวงชนบท และปลอดภยั กว่า 1,875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข ขก 4019 อ าเภอบา้นฝาง

จังหวัดขอนแก่น

1443 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นดอนหนั หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นฝาง - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั กว่า 1,875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 12 อ าเภอบา้นฝาง

จังหวัดขอนแก่น

1444 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นโคกใหญ่ หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นฝาง - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั กว่า 1,875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 12 อ าเภอบา้นฝาง

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 431



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1445 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นสระแก้ว หมู่ที่ 4 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นฝาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภยั กว่า 1,875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

12 อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น

1446 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. -                       5,554,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สาย ขก 3039 บา้นเหล่านาดี - คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นกระเดือง อ าเภอเมือง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1447 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -                       5,645,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สาย ขก 4050 แยกทางหลวงแผ่น คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดินหมายเลข 2019 - บา้นบอ่ อ าเภอ และปลอดภยั 1 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

1448 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 ม. -                       6,722,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สาย ขก ถ 10037 บา้นขามปอ้ม คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า

80,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 432



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1449 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. -                       2,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สาย ขก ถ 10075 บา้นหนองแวง คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางกว้างข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หว้ยทราย - บา้นทา่นางแนว อ าเภอ และปลอดภยั 1 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

28,000 ตร.ม.

1450 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. -                       5,724,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สาย ขก ถ 10040 บา้นบอ่แก - คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นพระบ ุอ าเภอพระยืน และปลอดภยั หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า

56,000 ตร.ม.

1451 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. -                       2,003,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สาย ขก ถ 2120 บา้นหนิกอง - คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองหวาย อ าเภอโคกโพธิไ์ชย และปลอดภยั หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน

กรีตไม่น้อยกว่า 32,000

ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 433



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1452 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                       1,910,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สาย ขก 4107 บา้นโนนงาม - คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคกนาดี อ าเภอโคกโพธิไ์ชย และปลอดภยั หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน

กรีตไม่น้อยกว่า 24,000 

ตร.ม.

1453 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,700 ม. -                       4,419,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

2131 - บา้นเหล่าโพนทอง หมู่ที่ 12 และปลอดภยั ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลนาหว้า อ าเภอเมือง กรีตไม่น้อยกว่า 10,200 

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1454 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. -                       1,606,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 230 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นสะอาด หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองเก่า และปลอดภยั ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กรีตไม่น้อยกว่า 3,000

ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 434



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1455 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -                       2,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 230 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. ไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต าบลบา้น และปลอดภยั กว้างข้างละ 1 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เปด็ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ลาดยางแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีตไม่น้อยกว่า

16,000  ตร.ม.

1456 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. -                       2,466,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สายบา้นโสกหาด หมู่ที่ 9 - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ่างทอง หมู่ที่ 1 ต าบลดงลาน และปลอดภยั ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น กรีตไม่น้อยกว่า 36,000

ตร.ม.

1457 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,400 ม. -                    1,746,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต ตอนทา่พระ - บา้นกุดกว้าง คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน

กรีตไม่น้อยกว่า 11,200 

ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 435



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1458 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. -                       2,354,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สาย ขก ถ 1003 บา้นวังยาว - คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหว้ยซ้อ อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน

กรีตไม่น้อยกว่า 16,000

ตร.ม.

1459 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 836 ม. -                    1,871,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต ขก ถ 10012 (บา้นดอนโมง -บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนฆ้อง) ช่วงสามแยกซุ้มเฉลิมพระ และปลอดภยั ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เกียรติบา้นโนนทอง หมู่ที่ 1 - สามแยก กรีตไม่น้อยกว่า 5,016

นกกระยางขาว ต าบลบา้นผือ - เชื่อม ตร.ม.

ทางหลวงชนบท ขก 2079 ต าบลบา้น

กง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

1460 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. -                    1,609,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สาย ขก ถ 10043 อ าเภอชนบท คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหว้ยไร่ อ าเภอชนบท และปลอดภยั หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน

กรีตไม่น้อยกว่า 32,000

ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 436



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1461 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                    1,583,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2297 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นวังผือ - บา้นปอแดง และปลอดภยั ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัดขอนแก่น กรีตไม่น้อยกว่า 18,000

ตร.ม.

1462 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 900 ม. -                    1,849,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สายบา้นวังหว้า - เทศบาลบา้นแฮด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กรีตไม่น้อยกว่า 5,400

ตร.ม.

1463 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. -                    3,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เส้นบา้นหนองแวง หมู่ที่ 3 เชื่อมบา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หวัสะพาน หมู่ที่ 10 ต าบลโจดหนองแก และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1464 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 640 ม. -                    1,663,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหวันากลาง - ไปทางบา้นขอนสัก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนศิลา (ช่วงบา้นหลุบคา หมู่ที่ 7 และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- ขอนสัก หมู่ที่ 4) กว่า 3,200 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 437



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1465 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ ก่อสร้างถนนลาดยาง -                    3,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สายบา้นค้อ - บา้นเนินทอง คมนาคมที่สะดวก หมู่ที่ 3,15 ยาว 2,800 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1466 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบา้นง้ิว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. -                    3,558,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

(บา้นง้ิว ต าบลสาวะถี บา้นหนองกอย คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลแดงใหญ่) และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1467 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,690 ม. -                    2,500,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกสี - บา้นบงึเรือใหญ่ คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(ช่วงที่ 1) และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1468 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. -                    3,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนคอม - นาน้ าซ า คมนาคมที่สะดวก ยาว 3,570 ม. พื้นที่ไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

และปลอดภยั กว่า 21,420 ตร.ม. พร้อม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ไหล่ทางหนิคลุก

1469 บรูณะถนนลาดยางแบบCape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. -                    3,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นแวงน้อย หมู่ที่ 1 ต าบลแวงน้อย - คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองแวงหว้ยทราย หมู่ที่ 2 ต าบล และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 438



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1470 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,100 ม. -                    1,998,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

229 - บา้นสงแดง หมู่ที่ 4 - บา้นโนน และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,600 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

สะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลนาแพง ตร.ม.

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น

1471 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    3,892,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นดอนแดง หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นดอนน้อย หมู่ที่ 6 ต าบลดอนหนั และปลอดภยั กว่า 10,000  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- บา้นดอนบม ต าบลเมืองเก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1472 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. -                    2,944,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ดอนน้อย หมู่ที่6 ต าบลดอนหนั - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 5,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1473 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. -                    723,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนตุ่น หมู่ที่ 7 - บา้นหนองหญ้า คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แพรก หมู่ที่ 11 ต าบลดอนหนั - ทาง และปลอดภยั กว่า 1,020 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หลวงแผ่นดินหมายเลข 208 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 439
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1474 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. -                    1,476,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(ซอยหลังโรงแปง้) ต าบลดอนหนั - ทาง และปลอดภยั กว่า 2,500 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หลวงแผ่นดินหมายเลข 208 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1475 ก่อสร้างทอ่เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาด 1.80x1.80x1.80 ม. -                    725,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ข้ามหว้ยใหม่ บา้นขามเปี้ย หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ชนิด 4 ช่องทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นแฮด - ต าบลโนนสมบรูณ์ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น

1476 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 เทศบาล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ชนิดไม่มี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลโนนศิลา -เชื่อมเขตต าบลโนนศิลา และปลอดภยั ไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่น กรีตรวมไม่น้อยกว่า 865

ตร.ม.

1477 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นหนองหว้า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 5 ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- เขตต าบลหวัหนอง อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น รวมไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 440



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1478 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นโนนรัง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง - เขตเทศบาล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ชนิดไม่มี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา และปลอดภยั ไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น กรีตรวมไม่น้อยกว่า 865

ตร.ม.

1479 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นหวัฝาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 6 ต าบลเปอืยใหญ่ - เชื่อมทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ชนิดไม่มี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หลวงสายโนนแดงเปอืยใหญ่ อ าเภอ และปลอดภยั ไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น กรีตรวมไม่น้อยกว่า 865

ตร.ม.

1480 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นถนนงาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 2 เทศบาลต าบลโนนศิลา - เขต คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ชนิดไม่มี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา และปลอดภยั ไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น กรีตรวมไม่น้อยกว่า 865

ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 441



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1481 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นหนองขีเ้หน็ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 145 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ชนิดไม่มี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- เขตต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั ไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น กรีตรวมไม่น้อยกว่า 870 

ตร.ม.

1482 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นหนองปลา เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมอ หมู่ที่ 7 ต าบลหนองปลาหมอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ชนิดไม่มี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอโนนศิลา - เขตต าบลบา้นแทน่ และปลอดภยั ไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กรีตรวมไม่น้อยกว่า 865

ตร.ม.

1483 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นหนั หมู่ที่ 1 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 106 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา - เขต คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ชนิดไม่มี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลบา้นแทน่ อ าเภอชนบท และปลอดภยั ไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น กรีตรวมไม่น้อยกว่า 848

ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 442



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1484 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 190 ม. -                    494,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นสระบวั (ทางหลวงหมายเลข 2233) คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 1 ต าบลเพก็ใหญ่ เชื่อมโรงเรียน และปลอดภยั พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
พล ต าบลลอมคอม อ าเภอพล 950 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

1485 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 190 ม. -                    494,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นโคกกลาง หมู่ที่ 7 ต าบลเพก็ใหญ่ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อมบา้นหนองคูรอง ต าบลลอมคอม และปลอดภยั พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 950 ตร.ม.

1486 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นตูมน้อย หมู่ที่ 9 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. -                    200,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ต าบลเมืองเก่า - บา้นเมืองใหม่ดอนดู่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 15 ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น 636 ลบ.ม. 

1487 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 227 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นตูมน้อย หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเก่า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นดอนดู่ใหม่ หมู่ที่ 15 ต าบล และปลอดภยั ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
พระลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 908 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 443



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1488 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 680 ม. -                    1,919,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
กุดจาน หมู่ที่ 4 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอ และปลอดภยั รังข้างละ 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
กระนวน จังหวัดขอนแก่น พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

3,400 ตร.ม.

1489 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,915 ม. -                    5,464,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นกุดจาน หมู่ที่ 4 - บา้นหนองซา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกระนวน และปลอดภยั รังข้างละ 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จะงหวัดขอนแก่น พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

9,750 ตร.ม.

1490 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,700 ม. -                    10,603,000         -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บา้นตอก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เจีย้ หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกระ และปลอดภยั รังข้างละ 0.50 ม. หรือ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
นวน จังหวัดขอนแก่น พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

18,500 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 444



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1491 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล (ผิวเรียบ) เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. -                    430,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นไก่นา หมู่ที่ 3 ต าบลส าราญ คมนาคมที่สะดวก (ไหล่ทางลาดยางกว้างข้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และปลอดภยั ละ 1 ม.) หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,840 ตร.ม.

1492 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล (ผิวเรียบ) เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 265 ม. -                    496,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สาย ขก ถ 10067 ทางเข้าศูนย์ปฏบิติั คมนาคมที่สะดวก (ไหล่ทางลาดยางกว้างข้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ธรรมเวฬุวัน อ าเภอเมือง และปลอดภยั ละ 1 ม.) หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า

2,120 ตร.ม.

1493 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล (ผิวเรียบ) เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 415 ม. -                    497,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นโคกสี หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นค้อ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ถนนลาดยาง (สาย ขก ถ 10059 และปลอดภยั กว่า 2,075 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
บา้นโนนม่วง - บา้นหนองปอ)

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 445



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1494 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล (ผิวเรียบ) เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    497,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
1006 - บา้นวังตอ หมู่ที่ 10 ต าบลบา้น และปลอดภยั กว่า 2,100 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1495 ปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล (ผิวเรียบ) เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 265 ม. -                    496,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นโนนลาน หมู่ที่ 4 - บา้นซ าจาน คมนาคมที่สะดวก (ไหล่ทางลาดยางกว้างข้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 20 ต าบลบา้นค้อ - ทางหลวงแผ่น และปลอดภยั ละ 1 ม.) หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ดินหมายเลข 2 อ าเภอเมือง ลาดยางไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 2,120 ตร.ม.

1496 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 162 ม. -                    470,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นโนนเรือง หมู่ที่ 6,18 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นค้อ - ทางหลวงชนบทหมายเลข และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
2009 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 810 ตร.ม.

1497 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 174 ม. -                    396,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นนาเพยีง หมู่ที่ 4 ต าบลส าราญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ทางหลงชนบทหมายเลข ขก 1027 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 696 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 446



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1498 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. -                    465,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นวังตอ หมู่ที่ 10,14 ต าบลบา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ค้อ - บา้นหนองปงิ หมู่ที่ 10,18 ต าบล และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
สาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 800 ตร.ม.

1499 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. -                    468,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นตอกแปน้ หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นค้อ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ถนนลาดยาง (สายบา้นตอกแปน้ - และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) 805 ตร.ม.
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1500 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 162 ม. -                    470,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นค าบอน หมู่ที่ 7 ต าบลโนนทอ่น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ถนนลาดยาง(สายบา้นโนนลาน - บา้น และปลอดภยั คออนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ซ าจาน) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 810 ตร.ม.

1501 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองกุง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง  5 ม. ยาว 3,475 ม. -                    478,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

น้อย หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นค้อ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง - บา้นโสกแต้ หมู่ที่ 7,8 และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลปา่หวายนั่ง อ าเภอบา้นฝาง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

จังหวัดขอนแก่น 1,807 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 447



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1502 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 197 ม. -                    450,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นบงึแก หมู่ที่ 4,14 ต าบลโนน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ทอ่น อ าเภอเมือง - ต าบลทา่กระเสริม และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 788 ตร.ม.

1503 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. -                    465,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นส าราญ หมู่ที่ 13 ต าบลส าราญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 800 ตร.ม.

1504 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง  5 ม. ยาว 2,500 ม. -                    345,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แผ่นดินหมายเลข 2 - บา้นซ าจาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 20 ต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมือง และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,300 ลบ.ม.

1505 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. -                    465,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายแยกถนนลาดยาง (สาย ขก ถ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
10059 บา้นโนนม่วง - บา้นหนองปอ) และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
- บา้นโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นค้อ 800 ตร.ม.
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 448



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1506 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นน้ าเกล้ียง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,475 ม. -                    405,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 3 ต าบลส าราญ - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(สายบา้นโนนลาน - บา้นซ าจาน) และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,534 ลบ.ม.

1507 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นทอ่น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. -                    249,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 1 ต าบลโนนทอ่น - ต าบลส าราญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

936 ลบ.ม.

1508 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนิลาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,425 ม. -                    473,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 17 ต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมือง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นสระกุด หมู่ที่ 2 ต าบลม่วงหวาน และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,781 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 449



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1509 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นซ าจาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,300 ม. -                    318,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นค้อ - บา้นค าบอน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 7,11 ต าบลโนนทอ่น อ าเภอเมือง และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,196 ลบ.ม.

1510 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนลาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 3,600 ม. -                    398,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นค้อ - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(สายบา้นเนินทอง - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
หมายเลข 2) อ าเภอเมือง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 1,512 ลบ.ม.

1511 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นค้อ หมู่ที่ 3 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,950 ม. -                    404,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ต าบลบา้นค้อ - ถนนลาดยาง (สายบา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เนินทอง - บา้นซ าจาน) อ าเภอเมือง และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,534 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 450



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1512 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,950 ม. -                       404,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ยาง (สายบา้นค้อ - บา้นโนนเรือง) คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโนนลาน หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นค้อ และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,534 ลบ.ม.

1513 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นทอ่นน้อย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,400 ม. -                    470,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นค้อ - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สาบบา้นวังตอ - บา้นเนินทอง) และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,768 ลบ.ม.

1514 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองปอ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. -                    386,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2,19 ต าบลบา้นค้อ - บา้นหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ปงิ หมู่ที่ 10,18 ต าบลสาวะถี และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,456 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 451



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1515 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นวังตอ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. -                    415,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10,14 ต าบลบา้นค้อ - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สาวะถี  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,560 ลบ.ม.

1516 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกเปี้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,700 ม. -                    373,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นค้อ - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(สาย ขก ถ 10059 บา้นโนนม่วง - และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
บา้นหนองปอ) อ าเภอเมือง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 1,404 ลบ.ม.

1517 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนเรือง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,850 ม. -                    394,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นค้อ - บา้นหนองหลุบ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 8,10 ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,482 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 452



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1518 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นค ากกค้อ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,600 ม. -                    430,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 13 ต าบลบา้นค้อ - ต าบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,612 ลบ.ม.

1519 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองกุง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,450 ม. -                    474,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

น้อย หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นค้อ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง - บา้นโสกแต้ หมู่ที่ 7,8 และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลปา่หวายนั่ง อ าเภอบา้นฝาง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

จังหวัดขอนแก่น 1,794 ลบ.ม.

1520 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. -                    401,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ยาง (สายบา้นค้อ - บา้นตอกแปน้) คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นโนนลาน หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นค้อ และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,508 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 453



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1521 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นตอกแปน้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,950 ม. -                    405,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นค้อ - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(สายบา้นโนนลาน - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2) อ าเภอเมือง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 1,534 ลบ.ม.

1522 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. -                    401,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
แผ่นดินหมายเลข 230 - บา้นส าราญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 1,13 ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,508 ลบ.ม.

1523 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,450 ม. -                    200,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ยาง (สาย ขก 3065 บา้นโนนม่วง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นหนองปอ) - บา้นค้อ หมู่ที่ 3 และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมือง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
จังหวัดขอนแก่น 754 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 454



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1524 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม. -                    1,970,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
กรีต (AC) สาย ขก ถ 10061 บา้นม่วง คมนาคมที่สะดวก (ไหล่ทางลาดยางกว้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นสาวะถี อ าเภอเมือง และปลอดภยั ข้างละ 1 ม.) หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า

6,200 ตร.ม.

1525 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 775 ม. -                    1,970,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
กรีต สายบา้นง้ิว หมู่ที่ 9,19 - บา้น คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองปงิ หมู่ที่ 10,18 ต าบลสาวะถี และปลอดภยั กว่า 6,200 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
- ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1526 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นแดงน้อย หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นทุ่ม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ทางหลวงแผ่นดิน (สายบา้นทุ่ม - และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอมัญจาคีรี) อ าเภอเมือง 860 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 455



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1527 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นม่วง หมู่ที่ 10 ต าบลบา้นทุ่ม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น 860 ตร.ม.

1528 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองกุง หมู่ที่ 18 ต าบลบา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทุ่ม - ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 860 ตร.ม.

1529 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนกู ่หมู่ที่ 24 ต าบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางลาดยาง (สายบา้นโนนกู ่- บา้น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปา่หวายนั่ง) อ าเภอเมือง 860 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1530 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 218 ม. -                    496,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนตุ่น หมู่ที่ 12 ต าบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงชนบท (สาย บ.ทุ่ม - และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บ.ส าราญ) อ าเภอเมือง 872 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 456



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1531 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 120 ม. -                    347,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นสาวะถี หมู่ที่ 7 ต าบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 600 ตร.ม.

1532 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองหลุบ หมู่ที่ 8 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 860 ตร.ม.

1533 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองกอย หมู่ที่ 3 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แดงใหญ่ - ต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 860 ตร.ม.

1534 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นปา่ชาด หมู่ที่ 5 ต าบลแดงใหญ่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 860 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 457



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1535 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ต าบลแดง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 860 ตร.ม.

1536 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นแดงใหญ่ หมู่ที่ 1,2 ต าบลแดง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ใหญ่ - ถนนโคลัมโบ อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 860 ตร.ม.

1537 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. -                    496,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองตอกเกีย้ หมู่ที่ 6 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

น้ าใส - ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั คสล.ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1538 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 208 ม. -                    496,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นแก่นค า หมู่ที่ 10 ต าบลหนิต้ัง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 และปลอดภยั คสล.ไม่น้อยกว่า 832 ตร.ม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 458



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1539 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นสร้างเอีย่น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,820 ม. -                    495,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลปา่ปอ - ต าบลแคนเหนือ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ลาดชัน 1:2 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 1,466 ลบ.ม.

1540 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองดู่ หมู่ที่ 3 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,820 ม. -                    495,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลปา่ปอ - ต าบลแคนเหนือ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ลาดชัน 1:2 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 1,466 ลบ.ม.

1541 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนิลาดนาโน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,820 ม. -                    495,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลหนิต้ัง - ต าบลบา้นลาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ลาดชัน 1:2 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 1,466 ลบ.ม.

1542 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกกลาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,820 ม. -                    495,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลแคนเหนือ - ต าบลปา่ปอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ลาดชัน 1:2 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กว่า 1,466 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 459



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1543 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 695 ม. -                    1,994,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต บา้นโคกก่อง หมู่ที่ 11 ต าบลหนิต้ัง คมนาคมที่สะดวก หนา 4 ซม. ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น กว่า 3,475 ตร.ม.

1544 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนายม หมู่ที่ 5 บา้นดงซ า หมู่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ที่ 7 ต าบลบา้นโนน - บา้นโสกขาแก้ว และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง 860 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1545 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. -                    496,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนายม หมู่ที่ 5 - บา้นแหว้ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นโนน เชื่อมถนนสาย และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นหนองบวัน้อย - บา้นกระนวน 850 ตร.ม.

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น

1546 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนน หมู่ที่ 1,2 ต าบลบา้นโนน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหม้อ หมู่ที่ 5 ต าบลคูค า  และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 855 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 460



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1547 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโพธิศ์รี หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นโนน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอซ าสูง - คลอง 7 R บา้นหนองตูม และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 1 ต าบลหนองตูม อ าเภอเมือง 855 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1548 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. -                    496,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโพธิศ์รี หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นโนน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอซ าสูง - บา้นส าโรง หมู่ที่ 11,12 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นขาม อ าเภอน้ าพอง 850 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1549 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 238 ม. 400,000             500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองบวัน้อย หมู่ที่ 6,10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองตูม อ าเภอเมือง - บา้นโนน และปลอดภยั ลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง ไม่น้อยกว่า 1,428 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 461



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1550 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโพนเพก็ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลโพนเพก็ - เขตติดต่อต าบล คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.

1551 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ต าบลนาแพง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย - ต าบลนาข่า และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1552 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้นกอก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลสวนหม่อน - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท สาย 4008 อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1553 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองบวั หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม - บา้น คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หวัฝาย หมู่ที่ 4 ต าบลนาข่า และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 462



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1554 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทา่ศาลา หมู่ที่ 2,10 ต าบลทา่ศาลา - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหว้ยหนิเกิง้ หมู่ที่ 11 ต าบลโพน และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เพก็ อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,634 ลบ.ม.

1555 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองขาม หมู่ที่ 10 - บา้นหว้ยฮวก คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2 ต าบลโพนเพก็ - ต าบลค าแคน และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1556 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนคุต หมู่ที่ 8 ต าบลโพนเพก็ - เขต คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1557 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 ต าบลสวนหม่อน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตบา้นหว้ยหนิเกิง้ หมู่ที่ 11 และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 463



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1558 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

นาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1559 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้นหวัหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 12 ต าบลนาข่า - ต าบลนางาม คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1560 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองโน หมู่ที่ 5 ต าบลกุดเค้า คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี - อ าเภอโคกโพธิไ์ชย และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1561 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนาข่า - บา้นหนองบวั หมู่ที่ 8 และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 464



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1562 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หวันาเหนือ หมู่ที่ 6 - บา้นทา่สวรรค์ คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 11 เชื่อมกับทางหลวงชนบท และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 4008 อ าเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1563 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดปา่วิเวกธรรม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโพนเพก็ - ทางหลวงชนบท และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 3115 อ าเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1564 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ต าบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1565 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นเสาเล้า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลนาข่า - เขตติดต่อต าบล คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาข่า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 465



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1566 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองหญ้า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ข้าวนก หมู่ที่ 10 ต าบลกุดเค้า - เขต คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.

1567 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนิแตก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลนางาม - ทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สาย 2013 อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1568 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาจาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแปน - เขตต าบล คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1569 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นค าน้อย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลค าแคน - เขตต าบล คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 466



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1570 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นดอนพนัชาติ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 - บา้นโนนส านัก หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองแปน เชื่อมทางหลวงชนบท และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 4008 อ าเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1571 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองไฮ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลโพนเพก็ - บา้นกุดขอน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แก่น หมู่ที่ 9 ต าบลค าแคน และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1572 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกสูง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 - บา้นนางาม หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1573 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหวายหลืม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลนาข่า - บา้นเสาเล้า คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 9 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 467



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1574 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้นหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สองหอ้ง หมู่ที่ 1 ต าบลนางาม - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหว้ยแล้ง หมู่ที่ 7 ต าบลค าแคน และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1575 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนงาม หมู่ที่ 2 - บา้นโคกสูงเหนือ คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 13 ต าบลนางาม  - ต าบลนาข่า และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1576 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ชนบท 2013 เข้าสู่พื้นที่การเกษตร คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ต าบลนางาม และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1577 ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นนางาม หมู่ที่ 12 ต าบลนางาม - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2013 และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 468



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1578 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้นหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ม่วง หมู่ที่ 12 - บา้นเขวา หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมาย และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เลข 229 อ าเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1579 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โพนเพก็ หมู่ที่ 1 - บา้นแจ้ง หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโพนเพก็เชื่อมเขตต าบลสวนหม่อน และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.

1580 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้นแจ้ง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 - บา้นหว้ยฮวก หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโพนเพก็ เชื่อมเขตต าบลค าแคน และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.

1581 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนคุต หมู่ที่ 8 - ฝายมะรึกคึกคัก คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโพนเพก็ -เชื่อมเขตต าบลทา่ศาลา และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 469



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1582 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้นหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 - อ่างเก็บน้ าค าบอน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโพนเพก็ - ต าบลทา่ศาลา และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.

1583 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนสว่าง หมู่ที่ 7 - โสกดินแดง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโพนเพก็ - ทางหลวงแผ่นดินหมาย และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เลข 2062 อ าเภอมัญจาคีรี ไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1584 ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหวัหว้ย หมู่ที่ 12 ต าบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองบวั หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1585 ปรับปรุงถนนลุกรัง สายจากบา้นขุมดิน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 16 ต าบลกุดเค้า - บา้นหวัฝาย คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 4 ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 470



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1586 ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นนาข่า หมู่ที่ 13 ต าบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมทางหลวงชนบทสาย 3010 และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1587 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้นหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขาม หมู่ที่ 11 - บา้นหลุบคา หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี - เขต และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1588 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้นขุมดิน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลกุดเค้า - เชื่อมกับทาง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี - เขตอ าเภอชนบท ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1589 ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบา้นหว้ยหนิ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เกิง้ หมู่ที่ 11 ต าบลโพนเพก็ - บา้นทา่ คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สวรรค์ หมู่ที่ 7 ต าบลทา่ศาลา และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 471



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1590 ปรับปรุงถนนลุกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองไห หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหว้ยหนิเกิง้ หมู่ที่ 11 ต าบลโพน และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เพก็ อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1591 ปรับปรุงถนนลุกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โพนเพก็ หมู่ที่ 1 ต าบลโพนเพก็ - เขต คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองต่อ หมู่ที่ 3 ต าบลนาข่า และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1592 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หว้ยฮวก หมู่ที่ 2 ต าบลโพนเพก็ คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองขาม หมู่ที่ 10 ต าบลค าแคน และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1593 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองไห เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจา คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

คีรี - อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 472



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1594 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดงเค็ง หมู่ที่ 5 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลทา่ศาลา - ทางหลวงแผ่นดิน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2062 อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1595 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนสัมพนัธ์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 15 ต าบลหนองแปน อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

มัญจาคีรี - อ าเภอชนบท และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

1596 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม. -                    672,000             672,000              672,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายขก. 3112 บา้นดอนโมง - บา้น คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนฆ้อง ช่วงสามแยกวัดโพธิท์อง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นกงกลาง ต าบลบา้นกง เชื่อมทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 12

(ถนนมลิวรรณ) ต าบลจระเข้ 

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 473



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1597 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. -                    497,000             630,000              630,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นเหล่าค าเจริญ  หมู่ที่ 11 - คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองเรือ หมู่ที่ 10 ต าบลหนองเรือ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 1,734 ตร.ม.

(ถนนมลิวรรณ) ต าบลบา้นเม็ง 

อ าเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น

1598 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 285 ม. -                    490,000             1,998,000           1,998,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นศาลาทอง หมู่ที่ 12 - คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นฟา้เหล่ือม หมู่ที่ 6 ต าบลหนองเรือ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 1,710 ตร.ม.

ต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรือ  

จังหวัดขอนแก่น

1599 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                    2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 - วัดปา่ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ภเูม็งทอง ต าบลบา้นเม็ง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 474



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1600 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                    2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหาด หมู่ที่ 10 - บา้นหนอง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แสง หมู่ที่ 11  ต าบลบา้นเม็ง อ าเภอ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขต

อ าเภอบา้นแทน่ จังหวัดชัยภมูิ

1601 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                    2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก ถ 10010 บา้นหว้าโง๊ะ - คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นดงน้อย อ าเภอหนองเรือ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1602 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายขก. 2080 บา้นโนนสะทอน - คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนฟนัเรือ บา้นโนนสะทอน หมู่ที่ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

13 ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ 

เชื่อมต าบลนาเพยีง อ าเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 475



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1603 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายขก. 2106 บา้นหนองไผ่ - คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนสะทอน บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 1 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ 

เชื่อมทางหลวงชนบทสาย ขก 4027 

ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

1604 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                    2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนาค า หมู่ที่ 15 - บา้นปา่เส้ียว คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นเม็ง - บา้นทา่ศาลา และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 8 ต าบลหนองเรือ 

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

1605 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองเม็ก หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นกง - บา้นสะอาด หมู่ที่ 7 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 476



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1606 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. -                    2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นสะอาด หมู่ที่ 7 - บา้นหนองกุง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเรือ - บา้นหนอง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เม็ก หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นกง

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

1607 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 7 ม. ยาว 1,000 ม. -                    2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นร่องสมอ หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนทนั - บา้นหนองลุมพกุ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 6 ต าบลโนนสะอาด

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

1608 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. -                    1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองสระ หมู่ที่ 4 - บา้น คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เปอืย หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นกง - ทาง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หลวงชนบท ขก 2079 - บา้นหนอง

แสง หมู่ที่ 2,3 ต าบลบา้นผือ

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 477



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1609 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. -                    2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายแยกทางหลวงชนบท ขก 2079 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บา้หนองทุ่ม และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นกง - บา้นกุดขอน

แก่น ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภเูวียง

จังหวัดขอนแก่น

1610 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม. -                    2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สายทางนีระพนัธ์ (ช่วงบา้นจระเข้ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 1 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมาย และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เลข 12 ถนนมลิวรรณ) ต าบลจระเข้

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

1611 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                    1,000,000          1,000,000           1,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สาย ขก 2045 หนองแก - ภเูวียง คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 478



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1612 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. -                    2,000,000          2,000,000           2,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สายบา้นหนองแปน หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลจระเข้ - บา้นเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นเม็ง อ าเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่น

1613 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองไฮ หมู่ที่ 9 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เรือ เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

12 (ถนนมลิวรรณ) อ าเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่น

1614 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองสระ หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นกง - เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) 

ต าบลจระเข้ อ าเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 479



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1615 ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบา้นหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หว้า หมู่ที่ 3 - บา้นนาง้ิว หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลยางค า เชื่อมทางหลวง สาย ขก และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ถ 10008 ต าบลยางค า อ าเภอหนอง

เรือ จังหวัดขอนแก่น

1616 ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบา้นดอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แขม หมู่ที่ 4 - บา้นดอนคอม หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลยางค า เชื่อมทางหลวง สาย ขก และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ถ 10008 ต าบลยางค า อ าเภอหนอง

เรือ จังหวัดขอนแก่น

1617 ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ วางทอ่ระบายน้ า คสล. -                    3,000,000          3,000,000           3,000,000          ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

และวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั คมนาคมที่สะดวก ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

คสล. ถนนอภยัพฒันา บา้นหนองเรือ และปลอดภยั จ านวน 1,305 ทอ่น ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเรือ เชื่อมทาง พร้อมบอ่พกั 145 บอ่และ

หลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ขยายผิวจราจรคอนกรีต

ถนนมลิวรรณ อ าเภอหนองเรือ 2,200 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 480



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1618 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บา้นโนน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. -                    300,000             300,000              300,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สะอาด หมู่ที่ 11 ต าบลโนนทนั - ทาง คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ น้อยกว่า 5,640 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น เกล่ียเรียบ

1619 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายวัดปา่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ปภาโส บา้นโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 - แหล่ง คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เกษตรบา้นโนนฆ้อง - บา้นหนองแสง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นผือ - เชื่อมทางหลวง น้อยกว่า 9,400 ลบ.ม.

ชนบท ขก 4063 อ าเภอหนองเรือ เกล่ียเรียบ

จังหวัดขอนแก่น

1620 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายโคกหวัหล่อน บา้นฟา้เหล่ือม คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:2 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 6 - บา้นเหล่า หมู่ที่ 3 และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองเรือ - เชื่อมทางหลวง น้อยกว่า 9,400 ลบ.ม.

ชนบท ขก 2079 ต าบลบา้นกง เกล่ียเรียบ

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 481



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1621 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บา้นส าราญ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนิลาด หมู่ที่ 8 ต าบลกุดกว้าง คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,100 ม. ลาดชันด้าน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอหนองเรือ - เชื่อมทางหลวง และปลอดภยั ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตร ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ชนบท ขก 2071 เชื่อมเขตต าบล ดินถมไม่น้อยกว่า 7,031

นาเพยีง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม.

ลาดชัยด้านข้าง 1:2 หรือ

มีปริมาตรดินถมไม่น้อย

กว่า 2,439 ลบ.ม.

รวมความยาว 1,490 ม.

รวมปริมาตรดินถมไม่น้อย

กว่า 9,470 ลบ.ม. 

เกล่ียเรียบ

1622 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,550 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กุดเลา หมู่ที่ 3 - บา้นหว้ยทราย คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:2 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 13 ต าบลโนนทอง เชื่อมทาง และปลอดภยั หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หลวง อบจ. สาย ขก.ถ.10010 น้อยกว่า 9,435 ลบ.ม.

(บา้นหว้าโง๊ะ - บา้นดงน้อย) เกล่ียเรียบ

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 482



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1623 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายวัดปา่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

พทัธสีมา บา้นส าราญหนิลาด หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 800 ม.ลาดชันด้าน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ - เชื่อม และปลอดภยั ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทางหลวงชนบท ขก 2071 เชื่อมเขต ถมไม่น้อยกว่า 9,435 

ต าบลนาเพยีง อ าเภอชุมแพ ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม.

จังหวัดขอนแก่น ยาว 600 ม. ลาดชันด้าน

ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดิน

ถมไม่น้อยกว่า 4,030 ลบ.

ม. รวมความยาว 1,400 ม.

รวมปริมาตรดินถมไม่น้อย

กว่า 9,470 ลบ.ม.

เกล่ียเรียบ

1624 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หว้ยทราย หมู่ที่ 13 - แหล่งเกษตรปา่ คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชุมชนบา้นหนิลาด ต าบลโนนทอง และปลอดภยั มีปริมาตรดินถมไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองเรือ เชื่อมต าบลนาชุมแสง กว่า 9,500 ลบ.ม.

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น เกล่ียเรียบ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 483



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1625 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร (ตอนที่ 2) เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. 500,000             500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นกุดฉิม หมู่ที่ 8 ต าบลโนนทนั คมนาคมที่สะดวก ยาว 900 ม. ลาดชันด้าน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- แหล่งเกษตรต าบลโนนทอง และปลอดภยั ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดิน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ ถมไม่น้อยกว่า 6,120 ลบ.

จังหวัดขอนแก่น ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม.

ยาว 400 ม. ลาดชันด้าน

ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดิน

ถมไม่น้อยกว่า 2,720 ลบ.

ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม.

ยาว 100 ม. ลาดชันด้าน

ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดิน

ถมไม่น้อยกว่า 680 ลบ.ม.

รวมความยาว 1,400 ม.

รวมปริมาตรดินถมไม่น้อย

กว่า 9,520 ลบ.ม.

เกล่ียเรียบ

1626 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ดอนคอม หมู่ที่ 6 ต าบลยางค า - ศาลปู่ คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ตาภเูม็งทอง ต าบลบา้นเม็ง และปลอดภยั มีปริมาตรดินถมไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กว่า 9,450 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 484



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1627 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองสระ หมู่ที่ 4 - แหล่งเกษตรต าบล คมนาคมที่สะดวก 1,000 ม. ลาดชันด้านข้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นกง ต าบลบา้นกง เชื่อมทางหลวง และปลอดภยั 1:2 หรือมีปริมาตรดินถม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ชนบท ขก 2079 ต าบลบา้นผือ ไม่น้อยกว่า 6,700 ลบ.ม.

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เกล่ียเรียบ พร้อมวางทอ่
คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 1x1

ม. จ านวน 4 ทอ่น

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว

300 ม. ลาดชันด้านข้าง

1:2 หรือมีปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า 2,200 ลบ.ม.

เกล่ียเรียบ ความยาวรวม

1,300 ม. รวมปริมาตรดิน

ถมไม่น้อยกว่า8,900ลบ.ม.

1628 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

นาง้ิว หมู่ที่ 12 - ปา่ช้าบา้นนาง้ิว คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลยางค า - ปา่สงวนภเูม็งทอง และปลอดภยั มีปริมาตรดินถมไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นเม็ง อ าเภอหนองเรือ กว่า 9,500 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น เกล่ียเรียบ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 485



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1629 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

นาง้ิว หมู่ที่ 5 - วัดปา่เดาวดึงล์ภทัรวรา คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ราม ต าบลยางค า - ปา่สงวนภเูม็งทอง และปลอดภยั มีปริมาตรดินถมไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นเม็ง อ าเภอหนองเรือ กว่า 9,500 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น เกล่ียเรียบ

1630 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,350 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนศิลา หมู่ที่ 10 - แหล่งเกษตรกุดแฮ่ คมนาคมที่สะดวก ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นกง - อ่างเก็บน้ าหางเขือ่น และปลอดภยั มีปริมาตรดินถมไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อุบลรัตน์ ต าบลบา้นผือ อ าเภอหนอง กว่า 9,500 ลบ.ม.

เรือ จังหวัดขอนแก่น เกล่ียเรียบ

1631 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองเม็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 - บา้นโนนศิลา หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดชันด้าน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นกง - อ่างเก็บน้ าหางเขือ่น และปลอดภยั ข้าง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อุบลรัตน์ ต าบลบา้นผือ อ าเภอหนอง น้อยกว่า 900 ลบ.ม.

เรือ จังหวัดขอนแก่น เกล่ียเรียบ ปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า 6,748 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 486



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1632 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาหว้า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,900 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นเม็ง - บา้นทา่ศาลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดชันด้าน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 8 ต าบลหนองเรือ และปลอดภยั ข้าง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,710 ลบ.ม.

เกล่ียเรียบ ปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า 4,075 ลบ.ม.

1633 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นกงเก่า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1,450 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นกง - บา้นหนองแสง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดชันด้าน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2,3 ต าบลบา้นผือ และปลอดภยั ข้าง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 870 ลบ.ม.

เกล่ียเรียบ ปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า 6,850 ลบ.ม.

1634 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นดอนโมง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,350 ม. -                    500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นกง - บา้นหนองแสง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดชันด้าน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2,3 ต าบลบา้นผือ และปลอดภยั ข้าง 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,012 ลบ.ม.

เกล่ียเรียบ ปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า 6,370 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 487



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1635 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นอ่างศิลา เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 179  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลสงเปอืย-บา้นวังขอนแดง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 8 ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอ และปลอดภยั คอนกรีต 895 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

1636 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 179  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

- บา้นหนองโพน หมู่ที่ 4 ต าบลกุดขอน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แก่น อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีต 895 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1637 ปรับปรุงถนนลูกรังจากบา้นถ้ าแข้ หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 1,950  ม. -                    495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

8 ต าบลสงเปอืย-บา้นหนองเขือ่นช้าง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาณลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 17ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ และปลอดภยั 1,842 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1638 ปรับปรุงถนนลาดยางสายจากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 340  ม. หรือ -                    494,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ดอนหนัโคกสูง-บา้นสงเปอืย หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(ช่วงวัดปา่กิตติญานุสรณ์) ต าบลสงเปอืย และปลอดภยั 1,700 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 488



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1639 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้นนา เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 2,450 ม. -                    490,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองทุ่ม หมู่ที่ 2 - บา้นดินด า หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาณลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(ช่วงวัดปา่กิตติญานุสรณ์) ต าบลสงเปอืย และปลอดภยั 1,838 ลบ.ม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

1640 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาสวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 2,450 ม. -                    490,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6(สายหนองส้มมอ) ต าบลดินด า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาณลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภเูวียง-บา้นศาลาดิน หมู่ที่ 7 และปลอดภยั 1,838 ลบ.ม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า 

จังหวัดขอนแก่น

1641 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 212 ม. 363,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นตอประดู่ หมู่ที่ 3, บา้นโนนสวรรค์ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2 ต าบลดูนสาด - ต าบลหนองโก และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,060 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 489



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1642 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. 482,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองโน หมู่ที่ 1 ต าบลหนองโน คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นฝาง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1,440 ตร.ม.

1643 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้นกุดดุก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 2,065 ม. -                    495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลดินด า(สายทา่แสง)-บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาณลูก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

คึมชาติ หมู่ที่ 8 (เทศบาลต าบลขนวน) และปลอดภยั รัง 1,859 ลบ.ม ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า

จังหวัดขอนแก่น

1644 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. 482,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นกุดโง้ง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองโน - คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นฝาง หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นฝาง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1,440 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 490



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1645 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหว้ยฮวก หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,863 ม. 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2 - บา้นแจ้ง หมู่ที่ 4 ต าบลโพนเพก็ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 1,760 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1646 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 220 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โคกกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลหว้าทอง-ต าบล คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดินด า อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,760 ตร.ม.

1647 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 220 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

พระบาท หมู่ที่ 2 ต าบลหว้าทอง-ต าบล คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดินด า อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,760 ตร.ม.

1648 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 217 ม. -                    490,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองไฮ หมู่ที่ 2 ต าบลโนนสะอาด คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,736 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 491



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1649 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบา้นนาชุม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 220  ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แสง หมู่ที่ 10 - บา้นหนองขาม หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภเูวียง-ต าบลโนนสะอาด อ าเภอ และปลอดภยั มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760  ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. 

1650 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 219   ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 บา้นหนองย่างแลน หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภเูวียง - และปลอดภยั พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,752  ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลสะอาด อ าเภอหนองเรือ ตร.ม. 

จังหวัดขอนแก่น

1651 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบา้นหนอทุ่ม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 289   ม. -                    498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 -บา้นนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาชุมแสง - ต าบลสงเปอืย และปลอดภยั 1,734  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

1652 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนองพลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 179  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6-บา้นโคกสงเปอืย หมู่ที่ 4 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทุ่งชมพ ู- ต าบลหว้าทอง อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั คอนกรีต 895 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 492



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1653 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง2038- เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 174  ม. -                    482,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองนาค า หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองเก่า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีต 700  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1654 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 215   ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2075 บา้นหนองคา - บา้นวังมน ต าบล คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ในเมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ถนน อบจ.ขอนแก่นรับการถ่ายโอน) ตร.ม.

1655 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จาก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 278  ม. -                    490,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวง 2038 - แหล่งทอ่งเที่ยววัดถ้ า คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ผาเกิง้ ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า และปลอดภยั กว่า  1,668 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1656 ก่อสร้างสะพาน คสล. (หรือคอนกรีตอัด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 18 ม. -                    1,700,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แรง) ข้ามล าหว้ยโจด สายบา้นหนอง คมนาคมที่สะดวก (3 ช่วงชนิดไม่มีทางเทา้) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กระเดา หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกุงเซิน - และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 493



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1657 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จาก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 278  ม. -                    490,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นแดง หมู่ที่ 8 ต าบลในเมือง - บา้น คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บอ่ หมู่ที่ 2,บา้นศรีประทมุ หมู่ที่ 11 และปลอดภยั กว่า 1,668 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัด

ขอนแก่น

1658 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นโนนสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 179  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10,โคกสว่าง หมู่ที่ 5 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขาน้อย-บา้นแดง หมู่ที่ 8 ต าบลในเมือง และปลอดภยั คอนกรีต 895  ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

1659 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 283  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ถ 10027 สายบา้นหนองนาค า หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลเมืองเก่าพฒันา-บา้นนาตาด และปลอดภยั กว่า 1,698   ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 6 ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า 

จังหวัดขอนแก่น

1660 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 160 ม. 494,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก ถ 10047 บา้นนาง้อง - บา้น คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบรูณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,280 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 494
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1661 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 287  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 2075 - บา้นโคกสูง หมู่ที่ 15 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัด และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น 1,698 ตร.ม.

1662 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 283  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 2075 - บา้นโนนสูง หมู่ที่ 14 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า อ าเภอ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ภเูวียง  จังหวัดขอนแก่น 1,698 ตร.ม.

1663 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 283  ม. -                    497,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกสูง หมู่ที่ 15 ต าบลในเมือง- คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคกสว่าง หมู่ที่ 5 ต าบลเขาน้อย และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น 1,698 ตร.ม.

1664 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,200 ม. -                    10,296,000         -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก.ถ 10026 โคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพ ู- คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แยกบา้นกุดแคน หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งชมพู และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- ต าบลหว้าทอง อ าเภอภเูวียง 25,000 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 495
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1665 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 92 ม. -                    300,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากวัดสระบวัแก้ว บา้นวังคูณ หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองเม็ก เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 207 อ าเภอหนองสองหอ้ง 368 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1666 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 277  ม. -                    486,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองเตาปนู หมู่ที่ 13 ต าบลใน คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง  หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เมือง จังหวัดขอนแก่น- อุทยานแหง่ชาติ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,662 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ภเูวียง ตร.ม.

1667 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 213 ม. -                    480,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองแก หมู่ที่ 4 ต าบลโนน คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สะอาด - ต าบลโนนทนั อ าเภอหนอง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เรือ จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,704 ตร.ม.

1668 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบผิว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6  ม. ยาว 350  ม. -                    485,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เรียบ สายบา้นโคกพฒันา หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลภเูวียง-บา้นใหม่สุขสัน หมู่ที่ 8 และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นเรือ  จังหวัดขอนแก่น 2,800 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 496
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1669 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นวังแสง หมู่ที่ 1 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,650  ม. -                    394,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลวังแสง - เขตต าบลโนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั กว่า 1,312  ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บดอัดแน่น

1700 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นเหล่าเหนือ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,953  ม. 500,000             482,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยแก - เขตต าบลกุด คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เพยีขอม อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั กว่า  1,553 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บดอัดแน่น

1701 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นปอแดง หมู่ที่ 1 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    482,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลปอแดง - เขตต าบลบา้นแทน่ คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั กว่า  1,431 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บดอัดแน่น

1702 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนัแฮด หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    482,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2 ต าบลบา้นแทน่ - เขตต าบลปอแดง คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั กว่า  1,431 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 497
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
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แบบ ผ

1703 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหลิูง หมู่ที่ 2 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4  ม. ยาว 1,515  ม. 300,000             398,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลวังแสง - ต าบลโนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั กว่า  977 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บดอัดแน่น

1704 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโพนงาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. -                    500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลทา่นางแนว อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แวงน้อย - บา้นปา่ไม้งาม หมู่ที่ 8 และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ กว่า 1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

จังหวัดขอนแก่น

1705 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 500,000             -                       -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองกุง หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเรือ - คมนาคมที่สะดวก 2,200 เมตร ลาดชัน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นกง และปลอดภยั ด้านข้าง 1:1.5 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ถึงเลียบทางหลวงชนบท ขก 2079 ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 9,300 ลบ.ม. เกล่ียเรียบ

1706 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,059 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 8 - โคกหลวง ต าบลโพนเพก็ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,637 ลบ.ม. 
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ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1707 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 179 497,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นกุดดุก หมู่ที่ 4 ต าบลดินด า คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

 อ าเภอภเูวียง - บา้นคึมชาติ หมู่ที่ 8 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า กว่า 895 ตร.ม. เมตร

จังหวัดขอนแก่น  หนา 0.15 เมตร

1708 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 220 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นแก่นพฒันา หมู่ที่ 13 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กุดขอนแก่น อ าเภอภเูวียง - ต าบล และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นกง อ าเภอหนองเรือ จังหวัด ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.

ขอนแก่น และตีเส้นผิวจราจร

1709 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นอัมพวัน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,200 ม. -                       244,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลส าราญ - บา้นเต่านอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 7 ต าบลศิลา อ าเภอเมือง และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

924 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 499



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1710 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองปอ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง  5 ม. ยาว 3,600 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 19 ต าบลบา้นค้อ - ต าบลแดง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,872 ลบ.ม.

1711 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นวังตอ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง  5 ม. ยาว 2,900 ม. -                    401,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 14 ต าบลบา้นค้อ - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สายบา้นวังตอ - บา้นซ าจาน) และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,508 ลบ.ม.

1712 ปรับปรุงพนังกัน้แม่น้ าชีช่วง บา้นหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,820 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หญ้าข้าวนก หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอพระยืน - บา้นหนองบวัดีหมี และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 7 ต าบลทา่พระ อ าเภอเมือง 1,818 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 500



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1713 ปรับปรุงพนังกัน้แม่น้ าชีช่วง บา้นหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,820 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หญ้าข้าวนก หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นพระบ ุหมู่ที่ 1 ต าบลพระบุ และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 1,818 ลบ.ม.

1714 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองหญ้าข้าว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,290 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

นก หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแวง - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดงกลาง หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นโต้น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 1,820 ลบ.ม.

1715 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นใหม่ชัยพร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,290 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลพระบ ุ- บา้นโต้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นโต้น อ าเภอพระยืน และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,820 ลบ.ม.

1716 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นพระยืน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,290 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 14 ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นดอนเงิน หมู่ที่ 13 ต าบลบา้นหว้า และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1,820 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 501



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1717 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนิกอง หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นโต้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตรผิว ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอพระยืน - บา้นหนองขาม และปลอดภยั จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 2 ต าบลโนนสมบรูณ์ 910 ตร.ม.

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น

1718 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 135 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นปา่ส่าน หมู่ที่ 9 ต าบลพระยืน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตรผิว ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอพระยืน - บา้นทา่ศาลา หมู่ที่ และปลอดภยั จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

2,10 ต าบลทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี 675 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1719 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ไหล่ทางกว้าง -                    7,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10071 บา้นหนองหญ้าแพรก คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 ม. ยาว 1,400 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโนนทนั ช่วงบา้นผือ หมู่ที่ 1,2,3 และปลอดภยั หนา 0.15 ม. ปริมาตรผิว ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลพระลับ - ต าบลดอนหนั จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 11,200 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 502



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1720 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. -                    499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนยาง หมู่ที่ 11 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขตเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1721 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. 400,000             499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนยาง หมู่ที่16 ต าบลศิลา - ทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเล่ียง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1722 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,300 ม. -                       6,406,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

Concrete บา้นหนองคู หมู่ที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.05 ม. หรือคิดเปน็ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นพระยืน หมู่ที่ 14 ต าบลพระยืน และปลอดภยั พื้นที่ผิว Asphaltic ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น Concrete ไม่น้อยกว่า 

13,800 ตร.ม. 

1723 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นกุดฉิม หมู่ที่ 8 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 -                       315,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ถึงแหล่งเกษตรสถานีสูบน้ าล าน้ าเชิญ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนทนั - บา้นหว้ยหว้า หมู่ที่ 2 และปลอดภยั บดอัดแน่น ปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ ไม่น้อยกว่า 862 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 503



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1724 ปรับปรุงบรูณะถนนลาดยางแบบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 660 -                       1,999,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เคพซีล สายบา้นตลาด หมู่ที่ 8 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ก้านเหลือง - บา้นหนองแขม หมู่ที่ 3 และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย

จังหวัดขอนแก่น

1725 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนพะยอมใต้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,980 -                       496,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลโนนพะยอม - ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หว้ยแก อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,574 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บดอัดแน่น

1726 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหวันากลาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,470 -                       394,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นแทน่ - เขตต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ปอแดง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,169 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บดอัดแน่น

1727 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,055 -                       398,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ชนบทหมายเลข 3029 - บา้นหนองเต่า คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลโนนพะยอม อ าเภอ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,325 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ชนบท จังหวัดขอนแก่น บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 504



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1728 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองบวั หมู่ที่ 3 ต าบลโสกนกเต็น คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ต าบลวังหนิ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั น้อยกว่า 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

1729 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนัใหญ่ หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองพล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บา้นหนัน้อย หมุ่ที่ 10 ต าบล และปลอดภยั น้อยกว่า 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองแวงโสกพระ อ าเภอพล

จังหวัดขอนแก่น

1730 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองเรือ  หมู่ที่ 7 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โจดหนองแก - บา้นหวัคู หมู่ที่ 6 และปลอดภยั น้อยกว่า 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล

จังหวัดขอนแก่น

1731 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหญ้าคา หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองพล ถึง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองแวงแอก หมู่ที่ 4 ต าบลโนน และปลอดภยั น้อยกว่า 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 505



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1732 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนข่า หมู่ที่ 5 ต าบลโนนข่า และปลอดภยั น้อยกว่า 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น

1733 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2246 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บา้นโนนข่า หมู่ที่ 5 ต าบลโนนข่า และปลอดภยั น้อยกว่า 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น

1734 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนเมือง หมู่ที่ 8 ต าบลโนนข่า คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบา้นหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 และปลอดภยั น้อยกว่า 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล
จังหวัดขอนแก่น

1735 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองซองแมว หมู่ที่ 5 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองมะเขือ - ทางหลวงชนบท และปลอดภยั น้อยกว่า 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2246 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 506



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1736 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนเมือง หมู่ที่ 8 ต าบลโนนข่า คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบา้นหนองมะเขือ หมู่ที่ 1 และปลอดภยั น้อยกว่า 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล
จังหวัดขอนแก่น

1737 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนเพก็ หมู่ที่ 8 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแวงโสกพระ - บา้นโนนเมือง และปลอดภยั น้อยกว่า 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 8 ต าบลโนนข่า อ าเภอพล
จังหวัดขอนแก่น

1738 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองโจด หมู่ที่ 5 ต าบลลอมคอม คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บา้นโนนพริก หมู่ที่ 7 ต าบลโคกสง่า และปลอดภยั น้อยกว่า 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น

1739 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลเก่าง้ิว คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบา้นหวัสะพาน หมู่ที่ 10 ต าบล และปลอดภยั น้อยกว่า 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โจดหนองแก อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 507



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1740 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นคึมชาด หมู่ที่ 4 บา้นชัยมงคล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลเก่าง้ิว ถึง ทางหลวง และปลอดภยั น้อยกว่า 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผ่นดินหมายเลข 2 

1741 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวงชนบทหมายเลข 2246 - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ต าบล และปลอดภยั น้อยกว่า 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองมะเขือ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น

1742 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนเหล่ียม หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองพล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงบา้นกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 ต าบล และปลอดภยั น้อยกว่า 840 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนัโจด อ าเภอหนองสองหอ้ง
จังหวัดขอนแก่น

1743 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 281 - 485,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 2025 - โสกหา้ง - ทุ่งชมพ ู คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหลทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,686 ตร.ม. และตีเส้น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 508



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1744 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นสามหมอ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,935 ม. - 400,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิไ์ชย อ าเภอโคกโพธิ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ไชย จังหวัดขอนแก่น - บา้นส าราญ และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสาร 2,333 ลบ.ม.

จังหวัดชัยภมูิ

1745 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 218 - 494,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายโคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพ ู(ช่วงไป คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองโน) อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,744 ตร.ม.และตีเส้นผิว 

จราจร

1746 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. มีไหล่ทางข้างละ - 496,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลวังหนิ คมนาคมที่สะดวก  1 ม. ยาว 308 ม. พื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ลาด - บา้นโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ 1,848 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 509



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1747 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นผาขาม หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,915 ม. - 499,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

5 ต าบลบริบรูณ์ - เขตต าบลดงลาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,522 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1748 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 220 - 499,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นแก่นพฒันา ม.13 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหลทางข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภเูวียง - และปลอดภยั 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรือ ลาดยางไม่น้อยกว่า 

จังหวัดขอนแก่น 1,760 ตร.ม.และตีเส้นผิว 

จราจร

1749 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนาขาม หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,020 ม. - 400,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

6,13 ต าบลพงัทยุ อ าเภอน้ าพอง - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ต าบลค าม่วง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1,605 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 510



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1750 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 134 ม. - 400,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองโบสถ์พฒันา หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดงเค็ง เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 207 อ าเภอหนองสองหอ้ง 670 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1751 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 186 - 484,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากถนนไร่วรรณศรี บา้นหนองดู่ ม.12 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- วัดถ้ าผาเกิง้ ต าบลในเมือง - ต าบล และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เมืองเก่าพฒันา อ าเภอเวียงเก่า 1,116 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จังหวัดขอนแก่น จราจร

1752 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 236 - 498,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองคอง ม.11 ต าบลในเมือง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหลทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,180 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 511



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1753 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 199 - 493,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองดู่ ม.12 - อุทยานแหง่ คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชาติภเูวียง ต าบลในเมือง - ต าบลเมือง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เก่าพฒันา อ าเภอเวียงเก่า 1,194 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จังหวัดขอนแก่น จราจร

1754 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 199 - 497,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากถนนบา้นหนองขาม ม.1 (สายโรง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อวน) ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น - อุทยานแหง่ชาติ 1,194 ตร.ม.และตีเส้นผิว

ภเูวียง จราจร

1755 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 343 - 497,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองพลวง ม.6 ต าบลทุ่งชมพู คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองผักแว่น ม.5 ต าบลหว้าทอง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 1,715 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 512



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1756 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 289 - 498,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนอุดม ม.6 ต าบลนาหว้า - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอแก่น 1,734 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

1757 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 205 ม. - 483,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นหวัภ ูหมู่ที่ 3 ต าบลกุดธาตุ คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอหนองนาค า - ต าบลสีชมพู และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น 1,640 ตร.ม.

1758 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 279 - 482,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10019 สาย บา้นโคกสหกรณ์ - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นนาหว้า หมู่ที่ 1 ต าบลนาหว้า และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 1,674 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 513



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1759 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 289 - 498,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10029 สายบา้นหนองกระแหล่ง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- แยกบา้นโคกไม้งาม - บา้นโคกไม้งาม และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ม.7 ต าบลหนองกุงธนสาร 1,734 ตร.ม.และตีเส้นผิว

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น จราจร

1760 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 199 - 497,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกสง่า ม.4 ต าบลบา้นเรือ - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองทุ่ม  ม.2 ต าบลดินด า และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 1,194 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

1761 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 289 - 498,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นแก่นพฒันา ม.13 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กุดขอนแก่น อ าเภอภเูวียง - ต าบลบา้น และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1,734 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 514



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1762 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 216 - 373,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนพฒันา ม.3 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กุงเซิน - บา้นหว้ยซัน ม.3 ต าบลนาหว้า และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 1,296 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

1763 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 289 - 499,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายขก 4021 - แยกบา้นหนองโน ม.8 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,734 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

1764 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. - 490,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต าบลโนนสะ คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อาด อ าเภอหนองเรือ - ต าบลหนองเสา และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1,736 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 515



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1765 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 191 - 483,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นน้ าเซิน ม.9 ต าบลหนองกุงเซิน คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโปง่แดง ม.10 ต าบลกุดขอนแก่น - และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 1,146 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

1766 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 289 - 499,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวงภเูวียงหนองแก ถึง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นสงเปอืย ม.1 (เส้นข้างร.ร.บา้นสง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เปอืย) ต าบลสงเปอืย อ าเภอภเูวียง 1,734 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จังหวัดขอนแก่น จราจร

1767 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. - 490,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองแวง หมู่ที่7 ต าบลโนนสะอาด คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอหนองเรือ - ต าบลนาชุมแสง และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,736 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 516



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1768 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 199 - 498,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10021 สายบา้นหนัโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ช่วงบา้นหว้ยบง ม.3 ต าบลหว้าทอง - และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นทุ่งชมพ ูม.1 ต าบลทุ่งชมพ ู 1,194 ตร.ม.และตีเส้นผิว

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น จราจร

1769 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 3 ม. ยาว 113 ม. - 400,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ระหว่างเขตเทศบาลเมืองพล - องค์การ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บริหารส่วนต าบลโจดหนองแก และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น กว่า 339 ตร.ม. พร้อมวาง

ทอ่ระบายน้ าขนาด Ø 

0.40 ม. จ านวน 100 ทอ่น

และบอ่พกัส าเร็จรูป 

จ านวน 13 บอ่

1770 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. - 492,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองขาม หมู่ที่ 6 ต าบลนา คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชุมแสง อ าเภอภเูวียง - ต าบลโนนสะ และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อาด อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1,736 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 517



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1771 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 199 - 498,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10029 สายหนองกะแหล่งโคก คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ไม้งาม - บา้นโคกไม้งาม ม.7 ต าบล และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง 1,194 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จังหวัดขอนแก่น จราจร

1772 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 278 - 490,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 2038 ต าบลเมืองเก่า คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

พฒันา - อุทยานแหง่ชาติภเูวียง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า 1,668 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จังหวัดขอนแก่น จราจร

1773 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 185 - 480,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองขาม ม.1, บา้นโพธิ ์ม.3 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลในเมือง - บา้นหนิร่อง ม.9 และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเวียงเก่า 1,110 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จังหวัดขอนแก่น จราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 518



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1774 ก่อสร้าง คสล. จากบา้นโพนงาม ม.7 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. - 496,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นนาตาด ม.6 ต าบลเขาน้อย - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกสูง  ม.10 ต าบลในเมือง และปลอดภยั คอนกรีต 900 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

1775 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 186 - 498,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายเทศบาลเมืองกระนวน ม.11 - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตรมีไหล่ทางข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หว้ยเม็ก ต าบลหนองโก - ต าบลน้ าอ้อม และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม.

และตีเส้นผิวจราจร

1776 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 186 - 498,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นศรีสมบรูณ์ ม.9 - บา้นหว้ย คมนาคมที่สะดวก เมตรมีไหล่ทางข้างละ 1.00 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เชือก ม.4 ต าบลหนองโก ต าบลน้ าอ้อม และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม.

และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 519



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1777 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 244 - 498,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นดูนสาด ม.1 - บา้นทรัพย์สม คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บรูณ์ ม.5 ต าบลดูนสาด - ต าบลน้ าอ้อม และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1,464 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

1778 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 244 - 498,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นทรัพย์สมบรูณ์ ม.5 ต าบลดูนสาด - บา้นคมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทุ่ง่ใหญ่ ม.5 ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวนและปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,464 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

1779 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 244 - 496,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นทรัพย์สมบรูณ์ ม.5 ต าบลดูนสาด - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นดูนสาด ม.1 ต าบลหว้ยยาง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1,464 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 520



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1780 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 210 - 498,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นทา่ลาด ม.5 - บา้นค าคร่ึง ม.10 คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหวันาค า - ต าบลหว้ยยาง และปลอดภยั 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,488 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

1781 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 186 - 498,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวงกระนวนน้ าพอง - แยก คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทต.หนองโน ม.1 ต าบลหนองโน และปลอดภยั 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,470 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

1782 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 210 - 498,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวงกระนวนน้ าพอง - แยก คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหว้ยโจด ม.3 ต าบลหว้ยโจด และปลอดภยั 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,488 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 521



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1783 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 186 - 495,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหว้ยโจด ม.1 ต าบลหว้ยโจด คมนาคมที่สะดวก เมตร มีไหล่ทางข้างละ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอกระนวน - ต าบลบา้นขาม และปลอดภยั 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,480 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

1784 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 287 - 495,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก ถ 10026 โคกสหกรณ์ - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทุ่งชมพ ู- แยกบา้นหว้ยขีห้นู ม.2 และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลทุ่งชมพ ูจังหวัดขอนแก่น 1,722 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จราจร

1785 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.3 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 221 - 495,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองเต่า ต าบลหนองแซง - ม.8 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นวังหว้า ต าบลบา้นแฮด และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีต 884 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 522



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1786 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 228 - 348,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโสกม่วง ม.3 ต าบลหนองบวั คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นฝาง - บา้นหวันา และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลจระเข้ อ าเภอหนองเรือ 1,140 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแก่น 

1787 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 327 - 500,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นฝาง ม.2 ต าบลบา้นฝาง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นฝาง-บา้นหนองเม็ก ต าบล และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

สาวะถี  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1,635 ตร.ม. 

1788 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 275 - 499,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นฝาง ม.9 ต าบลบา้นฝาง - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นดอนหนั ม.6 ต าบลบา้นฝาง - บา้น และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองบวั ม.7 ต าบลหนองบวั 1,650 ตร.ม. 

อ าเภอบา้งฝาง จังหวัดขอนแก่น 

1789 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 212 - 499,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหวับงึ ม.3 ต าบลบา้นฝาง - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นกระพี้ ม.8 ต าบลบา้นเหล่า และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 523



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1790 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 275 - 499,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนาดอกไม้ ม.1 ต าบลหนองบวั คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโคกใหญ่ ม.8,10 ต าบลบา้นฝาง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น 1,650 ตร.ม. 

1791 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 517 - 499,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แบบผิวเรียบ สายบา้นโนนค้อ ม.2 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโคกงาม-ทางหลวงชนบท สาย และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขก 5035 อ าเภอบา้นฝาง 2,585 ตร.ม. 

จังหวัดขอนแก่น

1792 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 517 - 499,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แบบผิวเรียบ สายบา้นโคกกว้าง ม.1 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกงาม-บา้นแก่นเทา่ ม.7 ต าบลบา้น และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ฝาง อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น 2,585 ตร.ม. 

1793 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 275 - 499,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แบบผิวเรียบ สายบา้นโคกงาม ม.4 - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงชนบท สาย 5035 ต าบลโคก และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

งาม อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น 1,650 ตร.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 524



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1794 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 212 - 498,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นปากช่อง ม.5 ต าบลโคกงาม คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นฝาง-บา้นหนองผือ ม.7 และปลอดภยั เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นผือ อ าเภอหนองเรือ ไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.ม

จังหวัดขอนแก่น

1795 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 275 - 499,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นสร้างแก้ว ม.1 ต าบลโนนฆ้อง คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นดอนหนั ม.6 ต าบลบา้นฝาง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น 1,650 ตร.ม

1796 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 275 - 499,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองบวั-บา้นค าหวัช้าง รหสั คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สายทาง ขก ถ 10011 อ าเภอบา้นฝาง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,650 ตร.ม

1797 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 320 - 489,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองคลองน้อย ม.8 - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

วังโพน ม.6 ต าบลปา่มะนาว และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น 1,600 ตร.ม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 525



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1798 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 327 - 500,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นเขือ่น ม.4 - บา้นเหล่า ม.3 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นเหล่า - ทางหลวงชนบทสาย และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขก ถ 10063 อ าเภอบา้นฝาง 1,635 ตร.ม

จังหวัดขอนแก่น 

1799 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 212 - 498,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นเขือ่น ม.4 - บา้นเหล่า ม.3 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นเหล่า - ทางหลวงชนบทสาย และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขก ถ 10063 อ าเภอบา้นฝาง ไม่น้อยกว่า 1696 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น 

1800 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 327 - 500,000             - - ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหวับงึ ม.3 ต าบลบา้นฝาง - คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหล่ หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น 1,635 ตร.ม

1801 ก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,020 ม. -                    2,931,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2065 - หนองท าเลปา่ช้า - บา้นแวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

น้อย หมู่ที่ 1 ต าบลแวงน้อย และปลอดภยั ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น รวมไม่น้อยกว่า5,100ตร.ม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 526



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1802 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 360 ม. -                    1,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง และตีเส้น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ขนวน - บา้นหนองหอย หมู่ที่ 7 และปลอดภยั จราจร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นโคก อ าเภอหนองนาค า ไม่น้อยกว่า 2,160 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น เชื่อมต่อถนนลาดยาง

สาย 2133

1803 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 360 ม. -                    1,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองกุง หมู่ที่ 3 ต าบลขนวน คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง และตีเส้น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เชื่อมต่อถนนลาดยางสายบา้นศาลา และปลอดภยั จราจร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ดิน หมู่ที่ 7 ต าบลขนวน ไปอ าเภอ ไม่น้อยกว่า 2,160 ตร.ม.

ภเูวียง อ าเภอหนองนาค า

จังหวัดขอนแก่น

1804 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5เมตร ยาว 178 -                       485,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

2133 - บา้นกุดดุก ม.3 (ช่วงลาบ คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหลทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา่ง) ต าบลดินด า อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 870 ตร.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 527



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1805 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 194 -                       485,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายโสกเสือ - บา้นหนองพลวง ม.6 คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหลทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง จังหวัด และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น 1,184 ตร.ม. และตีเส้น

ผิวจราจร

1806 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. 500,000             -                   -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ต าบลภผูาม่าน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภผูาม่าน - ทางหลวงหมายเลข และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

201 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ 900 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1807 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 280 -                       483,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 4021 ต าบลหนองกุงธนสาร คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหลทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- แยกบา้นโสกหา้ง  ม.9 - บา้นโนน และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อุดม ม.6 ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง 1,680 ตร.ม. และตีเส้น

จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 528



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1808 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 278 -                       480,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 2147 หว้ยซันโสกหา้ง - แยก คมนาคมที่สะดวก เมตร ไม่มีไหลทางหรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนกระเดา ม.7 ต าบลนาหว้า และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 1,668 ตร.ม. และตีเส้น

ผิวจราจร

1809 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นขามเปี้ย หมู่ที่ 5 (ข้างวัดปา่ คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ขามเปี้ย) ต าบลบา้นแฮด - บา้น และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองผักตบ หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสมบรูณ์ น้อยกว่า 835 ตร.ม.

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น

1810 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

วังหว้า หมู่ที่ 8,11 ต าบลบา้นแฮด - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนทนั หมู่ที่ 8 ต าบลโนนสมบรูณ์ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 835 ตร.ม.

1811 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นแฮด หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นแฮด - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหว้ยม่วง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแซง และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 835 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 529



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1812 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นขามเปี้ย หมู่ที่ 9 (คุ้มวังอุดม) คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นแฮด - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2 อ าเภอบา้นแฮด น้อยกว่า 835 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1813 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นสว่างพฒันา หมู่ที่ 4 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จังหวัด และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น - อ าเภอโกสุมพสัิย น้อยกว่า 835 ตร.ม.

จังหวัดมหาสารคาม

1814 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองเกีย่ว หมู่ที่ 3 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกส าราญ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2 อ าเภอบา้นแฮด น้อยกว่า 835 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 530



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1815 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองหวัช้าง หมู่ที่ 8 - บา้น คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเกีย่ว หมู่ที่ 3 ต าบลโคกส าราญ - และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอ น้อยกว่า 835 ตร.ม.

บา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น 

1816 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดง หมู่ที่ 6 ต าบลโคกส าราญ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นแฮด หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นแฮด และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 835 ตร.ม.

1817 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นแฮด หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นแฮด - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนพนัชาติ หมู่ที่ 10 ต าบล และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด น้อยกว่า 835 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 531



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1818 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกส าราญ - บา้นแฮด หมู่ที่ 2   และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด น้อยกว่า 835 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1819 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นปา่ม่วง หมู่ที่ 9 ต าบลโคกส าราญ - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1309 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 835 ตร.ม.

1820 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 134 -                       400,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นขามเปี้ย หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นแฮด - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอบา้นแฮด และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 670 ตร.ม.

1821 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 104 -                       312,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นศรีส าราญ หมู่ที่ 7 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบรูณ์ - บา้นวังหว้า หมู่ที่ 8 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด น้อยกว่า 520 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 532
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1822 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 167 -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองโง้ง หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นแฮด - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นดง หมู่ที่ 6 ต าบลโคกส าราญ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 835 ตร.ม.

1823 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. สันฝายยาว -                       700,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองแซง ช่วงบา้นทบับา หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก 10 ม. สูง 2 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัด และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น

1824 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. สันฝายยาว -                       650,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

วังแสง ช่วงบา้นปา่พร้าว หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก 10 ม. สูง 2 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น - เขตอ าเภอบวัลาย

จังหวัดนครราชสีมา

1825 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. สันฝายยาว -                       700,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โจด ช่วงบา้นหว้ยโจด หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก 10 ม. สูง 2 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนข่า อ าเภอพล และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 533
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1826 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. สันฝายยาว -                       700,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

อีโซ ช่วงบา้นหญ้าคา หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก 10 ม. สูง 2 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลเมืองพล อ าเภอพล และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 

1827 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. สันฝายยาว -                       700,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ห(ญ้าไทย ช่วงบา้นศรีกระดานพล คมนาคมที่สะดวก 10 ม. สูง 2 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 1 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 

1828 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นหวัสะพาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 822 ม. -                       2,466,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลโจดหนองแก - เขต คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลเก่าง้ิว อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

4,110 ตร.ม.

1829 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอลฟลัทติ์ค เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 720 ม. -                       3,938,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต สายบา้นหนองสิม หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโจดหนองแก - บา้นโคกล่าม และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 4 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล 5,760 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 534
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1830 ปรับปรุงถนนหนิคลุก สายจากบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. -                       1,204,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หว้ยค้อ หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแวงนางเบา้ คมนาคมที่สะดวก ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอพล - เขตติดต่อต าบลปอแดง และปลอดภยั 1,545 ลบ.ม. พร้อมเกล่ีย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น บดเรียบ

1831 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นเมย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. -                       1,950,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสองหอ้ง - ทางหลวงชนบทสาย และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง - กุดหอยกาบ จังหวัด 3,250 ตร.ม.

ขอนแก่น

1832 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. -                       1,440,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ชนบทสายหนองสองหอ้ง - กุดหอยกาบ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บา้นหนองสองหอ้ง หมู่ที่ 1 ต าบล และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง 2,400 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1833 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล. ช่วงบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ ทอ่เหล่ียม คสล. ชนิด -                       332,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนเหล่ียม หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองพล คมนาคมที่สะดวก 2 ช่องทาง ขนาด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอพล - เขตต าบลหนัโจด และปลอดภยั 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 535
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1834 ก่อสร้างถนนส าหรับใหน้้ าล้นผ่าน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. สันฝายยาว -                       650,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ข้ามล าหว้ยบอ่ ช่วงบา้นหนัน้อย คมนาคมที่สะดวก 10 ม. สูง 2 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแวงโสกพระ - และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นหนองแวงแอก หมู่ที่ 4 ต าบล

โนนข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น

1835 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองบวัสันติสุข หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงชนบท 840 ตร.ม.

หมายเลข 3018 

1836 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนัใหญ่ หมู่ที่ 6 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เมืองพล - บา้นหนัน้อย หมู่ที่ 10 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล 840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 536
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1837 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองเรือ หมู่ที่ 7 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โจดหนองแก - บา้นหวัคู หมู่ที่ 6 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล 840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1838 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหญ้าคา หมู่ที่ 5 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เมืองพล - บา้นเพก็น้อย หมู่ที่ 5 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล 840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1839 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนข่า หมู่ที่ 5 ต าบลโนนข่า และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 840 ตร.ม.

1840 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. 500,000             500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

2246 - บา้นโนนข่า หมู่ที่ 5 ต าบล และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โนนข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 840 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 537



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1841 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองซองแมว หมู่ที่ 5 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

มะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 840 ตร.ม.

1842 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนเมือง หมู่ที่ 8 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนข่า - บา้นหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล 840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1843 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 840 ตร.ม.

1844 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองส าโรง หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลลอมคอม - บา้นโนนพริก หมู่ที่ 7 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโคกสง่า อ าเภอพล 840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 538



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1845 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นคึมชาด หมู่ที่ 1 ต าบลคึมชาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอหนองสองหอ้ง - เขตเทศบาล และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เมืองเมืองพล อ าเภอพล 840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1846 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ต าบลหนอง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

มะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 840 ตร.ม.

1847 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บรูณะ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองมะเขือ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ถึงทางหลวงหมายเลข 2246 อ าเภอพล 840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

1848 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองแวงใน หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองมะเขือ - เขตต าบลโคกสง่า และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 840 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 539



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1849 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองสิม หมู่ที่ 11 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โจดหนองแก อ าเภอพล จังหวัด และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น เชื่อมกับทางหลวงชนบท 840 ตร.ม.

หมายเลข 9002 

1850 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นปา่เปา้ หมู่ที่ 2 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัด และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น เชื่อมกับทางหลวงชนบท 840 ตร.ม.

หมายเลข 3018

1851 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นขุมดิน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

1852 ปรับปรุงถนนลูกรังจากทางหลวง ทช เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก 229 - บา้นหลุบคา หมู่ที่ 6 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 540



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1853 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นเขวา หมู่ที่ 9 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาแพง อ าเภอโคกโพธิไ์ชย และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

1854 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นขุมดิน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4,16  ต าบลกุดเค้า อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

มัญจาคีรี - ต าบลนาแพง อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

1855 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นโนนส านัก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแปน - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนพะยอม หมู่ที่ 10 ต าบลสวนหม่อน และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

1856 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหนองบวั เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแปน - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 541



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1857 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นโนนแสนสุข เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแปน - ทช ขก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

4008 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

1858 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหนองหวัช้าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8,13,16 ต าบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลเมืองเพยี  และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

1859 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหนองแปน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9,12 ต าบลหนองแปน - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

1860 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นโนนแสนสุข เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแปน - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 542



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1861 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นสวนหม่อน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1,11 ต าบลสวนหม่อน - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

1862 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหว้ยหนิเกิง้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 11 ต าบลโพนเพก็ - ทช ขก 4008 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

1863 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นโคกสูง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงอ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

1864 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นแจ้ง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลหนองแปน - ทช. ขก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

4008 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 543



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1865 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นเหล่าใหญ่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9,14 ต าบลนาข่า - ต าบลค าแคน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

1866 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นหนองไห เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1,14 ต าบลหนองแปน - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

1867 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดงลาน หมุ่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 940 ม. -                       250,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

9 ต าบลดงลาน - เขตต าบลบริบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 747 ลบ.ม.

1868 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นโนนสัมพนัธ์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 15 ต าบลหนองแปน อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

มัญจาคีรี - ต าบลบา้นแฮด และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 544



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1869 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นนาจานเหนือ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแปน - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

1870 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นนาจาน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 11 ต าบลหนองแปน อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

มัญจาคีรี - ต าบลพระบ ุอ าเภอพระยืน และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

1871 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองสองหอ้ง หมู่ที่ 1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นางาม - ต าบลค าแคน อ าเภอ และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

1872 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหวัฝาย หมู่ที่ 4 ต าบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลนาแพง และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 545



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1873 ปรับปรุงถนนลูกรังบา้นค าคันโซ่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลค าแคน - ต าบลนางาม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,756 ลบ.ม.

1874 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโพนเพก็ หมู่ที่ 1 ต าบลโพนเพก็ - คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

1875 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นค าน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลค าแคน - คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนางาม  อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

1876 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองบวั หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลนาแพง และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 546



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1877 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนิแตก หมู่ที่ 7 ต าบลนางาม คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลนาแพง และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

1878 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นปา่ดู่ หมู่ที่ 8 ต าบลค าแคน - คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

1879 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาข่า อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลนาแพง และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

1880 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ต าบลโพนเพก็ - คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 547



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1881 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยหนิเกิง้ หมู่ที่ 11 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โพนเพก็ อ าเภอมัญจาคีรี - อ าเภอ และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

พระยืน จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

1882 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนคุต หมู่ที่ 8 ต าบลโพนเพก็ - คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

1883 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองบวัเย็น หมู่ที่ 11 ต าบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึงต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

1884 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 331 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นฝาง หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นฝาง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นฝาง - บา้นม่วงโป ้หมู่ที่ 4 และปลอดภยั กว่า 1,655 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 548



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1885 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. -                       498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหวับงึ หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นฝาง คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บา้นเขือ่น หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นเหล่า และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น 1,736 ตร.ม.

1886 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 331 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นบงึสวาง หมู่ที่ 11 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นเหล่า - บา้นกระเด่ือง หมู่ที่ 9 และปลอดภยั กว่า 1,655 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลปา่มะนาว อ าเภอบา้นฝาง

จังหวัดขอนแก่น

1887 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. -                       498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นเหล่า หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นเหล่า คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นฝาง - บา้นหนองคู หมู่ที่ 8 และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นหว้า อ าเภอเมือง 1,736 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 549



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1888 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 282 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหว้ยหว้า หมู่ที่ 6,8 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนฆ้อง - บา้นโสกม่วง หมู่ที่ 5 และปลอดภยั กว่า 1,692 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง

จังหวัดขอนแก่น

1889 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 282 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนฆ้อง - บา้นดอนหนั  หมู่ที่ 6 และปลอดภยั กว่า 1,692 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นฝาง  อ าเภอบา้นฝาง

จังหวัดขอนแก่น

1890 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. -                       498,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกงาม หมู่ที่ 4 ต าบลโคกงาม คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอบา้นฝาง - บา้นหนองผือ หมู่ที่ 7 และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นผือ อ าเภอหนองเรือ 1,736 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 550



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1891 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบา้นโคกงาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลโคกงาม - บา้นบะยาว คมนาคมที่สะดวก ลาดเอียง 1:2 ปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 6,9 ต าบลหนองบวั อ าเภอ และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 3,085 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม. บดอัดแน่น และ
ลงลูกรังตลอดสาย หนา
0.15 ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 756 
ลบ.ม. บดอัดแน่น

1892 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหนองบวั เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,970 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบวั-บา้นโคกใหญ่ คมนาคมที่สะดวก ลาดเอียง 1:2 หนา 0.15 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 8,10 ต าบลบา้นฝาง อ าเภอ และปลอดภยั ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 2,361 ลบ.ม.

1893 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นหนองขีค้วาย หมู่ที่ 4 ต าบลซ ายาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เชื่อมต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพ ู และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 551



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1894 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 277 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
คอนกรีต(AC) บา้นเกษตรก้าวหน้า คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 22 ต าบลทา่พระ ทางหลวงแผ่น และปลอดภยั กว่า 1,385 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ดิน หมายเลข 2 อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

1895 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองแวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,520 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 8,12,17,21 ต าบลทา่พระ คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอเมือง - อ าเภอบา้นแฮด และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,208 ลบ.ม.

1896 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นสวนมอญ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,280 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 3 - บา้นหนองโข่ย หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.10 ม. (บดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลทา่พระ - ต าบลดอนหนั และปลอดภยั แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,186 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 552



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1897 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองแวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 8,12,17,21 ต าบลทา่พระ - ทาง คมนาคมที่สะดวก ยาว 400 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หลวงแผ่นดินหมายเลข 208 และปลอดภยั ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ยาว 800 ม. รวมความยาว

1,200 ม.ลูกรังหนา0.15 ม
(บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
1,014 ลบ.ม.

1898 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นดอนแดง หมู่ที่ 2 ต าบลดอนหนั คมนาคมที่สะดวก ยาว 100 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง และปลอดภยั ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น ยาว 66 ม. รวมความยาว

166 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
830 ตร.ม.

1899 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 218 ม. -                       500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นโคกน้อย หมู่ที่ 4,14 ต าบลพระลับ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- เขตต าบลดอนหนั อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 553



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1900 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 654 ม. -                       500,000             500,000              500,000            ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นหนองไฮ หมู่ที่ 8 (คุ้มวาสุกรี) คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
หมายเลข 230 (ทางเล่ียงเมือง)
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1901 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 109 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นคุ้มศรีวิไลย์ หมู่ที่ 4 ต าบลชนบท คมนาคมที่สะดวก หรือขนาดพื้นที่คอนกรีต ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลศรีบญุเรือง และปลอดภยั เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 654 ตร.ม.

1902 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 136 ม. 500,000             500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หว้ยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ต าบลโนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก หรือขนาดพื้นที่คอนกรีต ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นกุดเพยีขอม หมู่ที่ 1 ต าบลกุดเพยี และปลอดภยั เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ขอม อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 816 ตร.ม.

1903 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 257 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นโซ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลหว้ยแก คมนาคมที่สะดวก หรือขนาดพื้นที่คอนกรีต ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอชนบท - เขตต าบลแวงใหญ่ และปลอดภยั เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
บา้นบะแค หมู่ที่ 5 ต าบลแวงใหญ่ 1,028 ตร.ม.
อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 554



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1904 ปรับปรุงถนนลาดยาง บา้นคุ้มกกโก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 264 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 10 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท คมนาคมที่สะดวก หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- เขตต าบลเมืองเพยี อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั กว่า 1,320 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น

1905 ปรับปรุงถนนลาดยาง บา้นกุดเพยีขอม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 1 ต าบลกุดเพยีขอม - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โนนพะยอม อ าเภอชนบท และปลอดภยั กว่า 1,320 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น

1906 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นเขวา หมู่ที่ 9 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ต าบลกุดเค้า - ต าบลนาแพง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

1907 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองไห เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คีรี - ทช.ขก.4006 จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 555



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1908 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดอนพนัชาติ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแปน - ทา่ศาลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

1909 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองขาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 11 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

1910 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นขุมดิน หมู่ที่ 4 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นาแพง อ าเภอโคกโพธิไ์ชย และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

1911 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองหวัช้าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 13 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ต าบลเมืองเพยี อ าเภอบา้นไผ่ และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 556



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1912 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาจา เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแปน - เขตต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

1913 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองบวั เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คีรี - อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

1914 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองบวั เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คีรี - บา้นชีกกค้อ หมู่ที่ 13 ต าบลเมือง และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
เพยี อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

1915 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองบวั เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คีรี - อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 557



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1916 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนาจาน หมู่ที่ 6 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

1917 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นทา่สวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 11 ต าบลทา่ศาลา - บา้นหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เกิง้ หมู่ที่ 11 ต าบลโพนเพก็ และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

1918 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกงาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 9 ต าบลสวนหม่อน - บา้นโนนส า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นัก หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแปน และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

1919 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นแจ้ง หมู่ที่ 4 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ต าบลโพนเพก็ - บา้นหนองขาม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 10 ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 558



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1920 ปรับปรุงถนนหนิคลุก สายบา้นโนนรัง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,060 ม. -                       400,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง - เขตเทศบาล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ลาดเอียง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา และปลอดภยั 1:2 ปริมาตรงานหนิคลุก ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 551 ลบ.ม.

1921 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกสูง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 - บา้นนางาม หมู่ที่ 5 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
นางาม เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2013 และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

1922 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแจ้ง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 - บา้นนาหว้ยฮวก หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลโพนเพก็ เชื่อมต าบลค าแคน และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

1923 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองไฮ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแปน - บา้นหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เกิง้ หมู่ที่ 11 ต าบลโพนเพก็ และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 559



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1924 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนคูณ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 8 ต าบลโพนเพก็ - เขตต าบลทา่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

1925 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนิกอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิไ์ชย และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น 1,840.43 ลบ.ม.

1926 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองไห เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,315 ม. -                       495,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
คีรี - อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,840.43 ลบ.ม.

1927 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                       2,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายจากถนนมะลิวัลย์ ต าบลไชยสอ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- อุทธยานแหง่ชาติภเูวียง และปลอดภยั 6,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 560



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1928 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. -                       1,500,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายแหล่งทอ่งเที่ยวบงึนาเพยีง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นนาเพยีง หมู่ที่ 1 ต าบลนาเพยีง และปลอดภยั 5,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

1929 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายจากถนน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -                       2,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
มะลิวัลย์ - บา้นโนนอุดม หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั 6,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น

1930 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. -                       9,000,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นกุดเข้ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองไผ่ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นโปง่แหง้ หมู่ที่ 5 ต าบลวังหนิลาด และปลอดภยั 18,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

1931 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. -                       2,223,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
Cape Seal สาย ขก ถ 10075 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นหนองแวงหว้ยทราย - บา้นทา่นาง และปลอดภยั Cape Seal ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
แนว อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 4,800 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 561



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1932 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายชุมชนหนองคะเน เทศบาลเมือง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ชุมแพ - ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น

1933 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลหนองไผ่ - ต าบลไชยสอ และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 900 ตร.ม.

1934 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นไชยสอ หมู่ที่ 2 ต าบลไชยสอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ถนนมะลิวัลย์ อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 900 ตร.ม.

1935 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นหนองผือ หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลนาเพยีง - ต าบลโนนอุดม และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 900 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 562



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1936 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นอาจสามารถ หมู่ที่ 8 ต าบลนาเพยีง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 900 ตร.ม.

1937 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นหนองหว้า หมู่ที่ 6 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองเสาเล้า -เทศบาลต าบลโคกสูง และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
สัมพนัธ์ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,020 ตร.ม.

1938 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นสุขสมบรูณ์ หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ - และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภเูวียง
จังหวัดขอนแก่น

1939 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นโคกม่วง หมู่ที่ 7 ต าบลขัวเรียง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 900 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 563



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1940 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายบา้นสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หนองแก หมู่ที่ 5 - บา้นโคกม่วง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 6 ต าบลขัวเรียง อ าเภอชุมแพ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น

1941 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นสวนสวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,270 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แดง อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,464 ลบ.ม.

1942 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองขีค้วาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,910 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 ต าบลซ ายาง - ต าบลภหูา่น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
(ช่วงที่ 2) น้อยกว่า 1,518 ลบ.ม.

1943 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นคลองสมบรูณ์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,915 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แดง อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
(ช่วงที่ 2) น้อยกว่า 1,522 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 564



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1944 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโพธิช์ัย หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,570 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
10 ต าบลหนองแดง - ต าบลบา้นใหม่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,483 ลบ.ม.

1945 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นศรีอุบล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,375 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลดงลาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,531 ลบ.ม.

1946 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นใหม่สามัคคี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,270 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลดงลาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,464 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 565



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1947 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นคลองเจริญ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลดงลาน คมนาคมที่สะดวก ยาว780 ม. หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูก ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

รังไม่น้อยกว่า 620 ลบ.ม.
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม.
ยาว 1,350 ม.หนา0.15 ม.
(บดอัดแน่น) ปริมาตรลูก
รังไม่น้อยกว่า 870 ลบ.ม.
ยาวรวม 2,130 ม. หรือมี
ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อย
กว่า 1,490 ลบ.ม.

1948 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนสูง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,430 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 6 ต าบลภหูา่น - ต าบลบา้นใหม่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,567 ลบ.ม.

1949 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโสกจานนาดี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 19,600 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลภหูา่น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,531 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 566



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1950 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นตาด หมู่ที่ 5 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ต าบลซ ายาง - ต าบลภหูา่น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,558 ลบ.ม.

1951 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นศรีอุบล หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,320 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
5 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลหนองแดง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,496 ลบ.ม.

1952 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นอ่างทอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,915 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 1 ต าบลดงลาน - ต าบลบา้นใหม่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,522 ลบ.ม.

1953 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนาอุดม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 4 ต าบลดงลาน - ต าบลบา้นใหม่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,558 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 567



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1954 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกจัก๊จัน่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,830 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแดง - ต าบลบา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ใหม่ อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,454 ลบ.ม.

1955 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. 499,000             499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นหว้ยแล้ง หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลค าแคน - ต าบลนางาม และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

1956 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นทา่สวรรค์ หมู่ที่ 7 ต าบลทา่ศา คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ลา - ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

1957 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลค าแคน - ต าบลโพนเพก็ และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 568



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1958 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. 499,000             499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นหว้ยหนิเกิง้ หมู่ที่ 11 ต าบลโพน คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เพก็ - ต าบลทา่ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

1959 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวงภเูวียงพทัยา 2 - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ถ้ าแข้ หมู่ที่ 8 ต าบลสงเปอืย และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1960 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 2038 - บา้นอ่างศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 6 ต าบลสงเปอืย อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

1961 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ต าบลสงเปอืย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ต าบลหนอง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
กุงธนสาร อ าเภอภเูวียง ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 569



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1962 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. -                    480,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวงหนองแก ถึงบา้นสงเปอืย คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 1 (ข้างโรงเรียนบา้นสงเปอืย) และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,668 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลสงเปอืย อ าเภอภเูวียง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร
จังหวัดขอนแก่น

1963 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 4021 ต าบลบา้นเรือ - คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นนาเพยีง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองกุงธน และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,668 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
สาร อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

1964 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากบา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บา้นหนั คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 14 ต าบลหนองกุงธนสาร และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

1965 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 4021 - บา้นหนองกุงธน คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สาร หมู่ที่ 1 ต าบลหนองกุงธนสาร และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 570



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1966 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 4021 ต าบลสงเปอืย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ต าบลหนองกุง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ธนสาร อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 875 ตร.ม.

1967 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 185 ม. -                    480,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นหนองนาค า หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลเมืองเก่าพฒันา อ าเภอเวียงเก่า และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
- บา้นบุ่งมะไฟ หมู่ที่ 5 ต าบลภเูวียง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

1968 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 279 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ขก ถ 10029 สายบา้นหนองกระแหล่ง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลหนองกุงเซิน - แยกบา้นโคกไม้งาม และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,674 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร
จังหวัดขอนแก่น

1969 ปรับปรุงถนนลาดยาง จากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 279 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
4021 ต าบลสงเปอืย - บา้นโนนสวรรค์ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกุงธนสาร และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,674 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 571



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1970 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 4021 ต าบลสงเปอืย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ต าบลหนองกุง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ธนสาร อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 875 ตร.ม.

1971 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สาย ขก ถ 10029 สายหนองกะแหล่ง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โคกไม้งาม - บา้นโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร
จังหวัดขอนแก่น

1972 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 2133 (ช่วงลาบบา่ง) คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นกุดดุก หมู่ที่ 3,4 ต าบลดินด า และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

1973 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากบา้นหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลดินด า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอภเูวียง - เทศบาลต าบลขนวน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า 875 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 572



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1974 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 2133 ภเูวียงศรีบญุเรือง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(ช่วงลาบบา่ง) - บา้นกุดดุก หมู่ที่ 3 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลดินด า อ าเภอภเูวียง 850 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

1975 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 2133 ภเูวียงศรีบญุเรือง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(ช่วงลาบบา่ง) - บา้นกุดดุก หมู่ที่ 4 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลดินด า อ าเภอภเูวียง 850 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

1976 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. -                    481,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายบา้นโคกสง่า หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นเรือ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลดินด า และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

1977 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากบา้นหนองแสง หมู่ที่ 3 ต าบลบา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
เรือ - บา้นโคกพฒันา หมู่ที่ 2 ต าบลภู และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
เวียง อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 875 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 573



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1978 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. -                    483,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากบา้นโคกสง่า หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นเรือ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอภเูวียง - บา้นศาลาดิน หมู่ที่ 7 และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร
จังหวัดขอนแก่น

1979 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 4021 ต าบลสงเปอืย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นค้อ หมู่ที่ 12 ต าบลกุดขอนแก่น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 875 ตร.ม.

1980 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 4021 ต าบลสงเปอืย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นหนองโพน หมู่ที่ 4 ต าบลกุดขอน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
แก่น  อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 875 ตร.ม.

1981 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 211 ม. -                    480,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 4021 ต าบลสงเปอืย - คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นใคร่นุ่น หมู่ที่ 3 ต าบลกุดขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 1,688 ตร.ม. และตีเส้นผิว

จราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 574



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1982 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. -                    483,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายจากบา้นหวันาหม่อ หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลกุดขอนแก่น - บา้นหนองกะ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
แหล่ง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกุงเซิน ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

1983 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. -                    483,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากบา้นหนองโพนน้อย หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลกุดขอนแก่น - บา้นหนองกุงธน และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
สาร หมู่ที่ 2 ต าบลหนองกุงธนสาร ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

1984 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 211 ม. -                    480,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายจากบา้นกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
- บา้นหนองเม็ก ต าบลบา้นกง 1,688 ตร.ม. และตีเส้นผิว
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จราจร

1985 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 4021 - บา้นแก่นพฒันา คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หมู่ที่ 13 ต าบลกุดขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 1,760 ตร.ม. 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 575



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1986 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นโปง่แดง หมู่ที่ 10 ต าบลกุดขอน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แก่น - ต าบลหนองกุงธนสาร และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 875 ตร.ม.

1987 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ต าบลนาชุมแสง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ต าบลสงเปอืย อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น (เส้นทางไปบอ่ปฏกิูล) 875 ตร.ม.

1988 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ต าบลนาชุมแสง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น (เส้น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ทางวังบก) 850 ตร.ม.

1989 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากถนน อบจ.ภเูวียงหนองแก - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองทุ่ม หมู่ที่ 2 - บา้นชัยมงคล หมู่ที่ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
11 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภเูวียง 850 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 576



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1990 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากถนน อบจ.ภเูวียงหนองแก - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
หนองย่างเลน หมู่ที่ 3 ต าบลนาชุมแสง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 850 ตร.ม.
(เส้นทางหนองจิก)

1991 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นหวัฝาย หมู่ที่ 5 ต าบลนาชุมแสง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอภเูวียง - บา้นหนองเสาเล้า และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 875 ตร.ม.

1992 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นหนองขาม หมู่ที่6 ต าบลนาชุมแสง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอภเูวียง - บา้นหนองพงโพด และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ 850 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

1993 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวงดอนหนัโคกสูง - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บุ้งแสง หมู่ที่ 7 ต าบลนาชุมแสง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น (เส้น 850 ตร.ม.
ทางไปวัดปา่)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 577



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1994 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นหนองลุมพกุ หมู่ที่ 8 ต าบลนาชุม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
แสง - อบต.สงเปอืย ต าบลสงเปอืย และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียงจังหวัดขอนแก่น 1,020 ตร.ม.

1995 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 279 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 4021 ต าบลบา้นเรือ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นเทพรักษา หมู่ที่ 13 ต าบลหนอง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,674 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
กุงธนสาร อ าเภอภเูวียง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร
จังหวัดขอนแก่น

1996 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 301 ม. -                    368,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากบา้นนาดี หมู่ที่ 13 ต าบลกุดธาตุ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- ต าบลบา้นโคก อ าเภอหนองนาค า และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,204 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

1997 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 213 ม. -                    481,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นหนองแก หมู่ที่ 4 ต าบลโนนสะอาด คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอหนองเรือ - บา้นนาชุมแสง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
หมู่ที่ 1 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภเูวียง 1,704 ตร.ม.และตีเส้นผิว
จังหวัดขอนแก่น จราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 578



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

1998 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. -                    480,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 2038 ต าบลภเูวียง - คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 (เส้นหน้าร้าน และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,668 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ข้าวปุ้น) ต าบลบา้นเรือ อ าเภอภเูวียง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร
จังหวัดขอนแก่น

1999 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากบา้นบุ่งมะไฟ หมู่ที่ 5 ต าบลภเูวียง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นนาเพยีง ต าบลเขาน้อย และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 850 ตร.ม.

2000 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 2133 ต าบลบา้นเรือ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 (เส้นข้าง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อบต.ภเูวียง)ต าบลภเูวียง อ าเภอภเุวียง 875 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

2001 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 2038 ต าบลสงเปอืย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นภเูวียง หมู่ที่ 4 (เส้นข้างโรงเรียน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อนุบาลพชิาภรณ์) ต าบลภเูวียง 875 ตร.ม.
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 579



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2002 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 2038 ต าบลภเูวียง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นธารทอง หมู่ที่ 10 ต าบลสงเปอืย และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 875 ตร.ม.

2003 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 2038 ต าบลภเูวียง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นหว้ยทราย หมู่ที่ 5 (หว้ยทราย และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
รีสอร์ท)  ต าบลสงเปอืย อ าเภอภเูวียง 875 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

2004 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 211 ม. -                    480,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นหวัฝาย หมู่ที่ 5 ต าบลนาชุมแสง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อ าเภอภเูวียง - บา้นหนองแวง หมู่ที่ 7 และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,688 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร
จังหวัดขอนแก่น

2005 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ขก ถ 10025 สายบา้นทุ่งชมพกูุดแคน คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นกุดแคน หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งชมพ ู และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 580



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2006 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 212 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ขก ถ 10026 สายโคกสหกรณ์ทุ่งชมพู คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง 1,696 ตร.ม.และตีเส้นจรา
จังหวัดขอนแก่น จร

2007 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 279 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ขก ถ 10013 สายโสกหา้งทุ่งชมพู คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นทุ่งชมพ ูหมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งชมพู และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,674 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2008 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 212 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
ขก ถ 10025 สายบา้นทุ่งชมพกูุดแคน คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
- บา้นดอนดู่ หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งชมพ ู และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 1,696 ตร.ม.และตีเส้นจรา

จร

2009 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 212 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากถนน อบจ.ขก ถ 10029 - บา้นโคก คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
สงเปอืย หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งชมพู และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 1,696 ตร.ม.และตีเส้นจรา

จร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 581



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2010 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากถนน อบจ.ขก ถ 10029 - ทางเข้า คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
บา้นหนองพลวง หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งชมพู และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2011 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากทางหลวง 2133 ภเูวียงศรีบญุเรือง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
(ช่วงลาบบา่ง) - บา้นกุดดุก หมู่ที่ 4 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
ต าบลดินด า อ าเภอภเูวียง 850 ตร.ม.
จังหวัดขอนแก่น

2012 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
จากถนน อบจ.ขก ถ 10025 - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
ดอนดู่ หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งชมพ ู และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 875 ตร.ม.
(สายรอบบา้นดอนดู่)

2013 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
สายโคกสหกรณ์ ทุ่งชมพ ู- บา้นหนอง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
โน ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 582



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2014 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 3211 ทุ่งชมพกูุดแคน คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2015 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองพลวง หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่ง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชมพ ู- บา้นหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหว้าทอง อ าเภอภเูวียง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

2016 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองพลวง หมู่ที่ 6 - บา้นโคกสง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เปอืย หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งชมพู และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 1,020 ตร.ม.

2017 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 4021 - บา้นโนนกระเดา คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 7 ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 583



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2018 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนอุดม หมู่ที่ 6 ต าบลนาหว้า คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2019 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นดอนหนั หมู่ที่ 8 ต าบลยางค า คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ต าบลบา้น และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,740 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

2020 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 288 ม. -                    495,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 - บา้นเม็ง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 14 ต าบลบา้นเม็ง - ทางหลวง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,728 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผ่นดินหมายเลข 2187 ต าบลหนอง ตร.ม.

เรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

2021 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 2025 - ถนน อบจ.โสกหา้ง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทุ่งชมพ ูต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 584



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2022 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองโน หมู่ที่ 8 ต าบลนาหว้า คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2023 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 213 ม. -                    480,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ต าบลโนน คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สะอาด อ าเภอหนองเรือ - บา้นหนอง และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ศาลา หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเสาเล้า 1,704 ตร.ม.

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

2024 ปรับปรุงถนนน้ าล้นผ่านเปน็ทอ่เหล่ียม เพื่อใหร้าษฎรมีการ ขนาด  5 - 4.00x2.50 ม. -                    2,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คสล. (Box Culvert) ข้ามล าหว้ยใหญ่ คมนาคมที่สะดวก ความยาว 6 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นค าหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ต าบลโคกงาม และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- บา้นสว่าง หมู่ที่ 3 ต าบลปา่หวายนั่ง

อ าเภอล้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

2025 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 279 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนาหว้า หมู่ที่ 1 ต าบลนาหว้า คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเุวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,674 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 585



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2026 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. -                    483,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนอุดม หมู่ที่ 6 ต าบลนาหว้า คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2027 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. -                    483,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นน้ าเซิน หมู่ที่ 9 - บา้นหวันา คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หม่อ หมู่ที่ 5 ต าบลกุดขอนแก่น และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2028 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จาก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. -                    483,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวงชนบท 4021 ต าบลหนองกุง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ธนสาร - บา้นหนองกะแหล่ง หมู่ที่ 5 และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภเูวียง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

2029 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. -                    481,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นโนนพฒันา หมู่ที่ 3 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงเซิน - บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

2 ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 586



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2030 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 287 ม. -                    493,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยทราย หมู่ที่13 - บา้นแดงน้อย คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 14 ต าบลโนนทอง อ าเภอหนอง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,722 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เรือ - ทางหลวงหมายเลข 2038 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

ต าบลสงเปอืย อ าเภอภเูวียง

จังหวัดขอนแก่น

2031 ก่อสร้างถนนลาดยางจากแหล่งทอ่ง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เที่ยวพทัยา 2 - บา้นหนองโน หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถนน ขก ถ 195-03-บา้นโนนม่วง หมู่ที่ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

7 ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภเูวียง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

2032 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. -                    484,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10021 สายบา้นหนั - บา้นโคก คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กลาง - บา้นหว้าทอง หมู่ที่ 1,8 และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหว้าทอง อ าเภอภเูวียง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 587



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2033 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. -                    483,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10021 สายบา้นหนัโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นพระบาท หมู่ที่ 2 ต าบลหว้าทอง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,680 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2034 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. -                    480,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10021 สายบา้นหนัโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหว้ยบง หมู่ที่ 3 ต าบลหว้าทอง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,668 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2035 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 284 ม. -                    490,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10021 สายบา้นหนัโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโคกกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลหว้าทอง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,704 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2036 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 194 ม. -                    491,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10021 สายบา้นหนัโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ช่วงบา้นหว้าทอง หมู่ที่ 1,8 ต าบลหว้า และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,164 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทอง - บา้นพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

ต าบลทุ่งชมพ ูอ าเภอภเูวียง

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 588



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2037 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 195 ม. -                    493,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10021 สายบา้นหนัโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ช่วงบา้นพระบาท หมู่ที่ 2 ต าบลหว้า และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทอง - บา้นทุ่งชมพ ูหมู่ที่ 1 ต าบลทุ่ง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

ชมพ ูอ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

2038 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 194 ม. -                    491,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10021 สายบา้นหนัโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ช่วงบา้นหว้ยบง หมู่ที่ 3 ต าบลหว้าทอง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,164 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- อบต.ทุ่งชมพ ูต าบลทุ่งชมพู ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

2039 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 194 ม. -                    491,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10021 สายบา้นหนัโคกกลาง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ช่วงบา้นโคกกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลหว้า และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,164 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทอง - บา้นทุ่งชมพ ูหมู่ที่ 1 ต าบลทุ่ง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

ชมพ ูอ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 589



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2040 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 295 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกกลาง หมู่ที่ 8 ต าบลวังชัย คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหวับงึ หมู่ที่ 3 ต าบลพงัทยุ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,475 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2041 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นค าบอน หมู่ที่ 8 ต าบลบวัเงิน คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นดงเรือง หมู่ที่ 5 ต าบลพงัทยุ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2042 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 249 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกใหญ่ หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบวัเงิน - บา้นพงัทยุ หมู่ที่ 1 และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลพงัทยุ อ าเภอน้ าพอง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

2043 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นดงเย็น หมู่ที่ 12 ต าบลบวัใหญ่ คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง - บา้นหว้ยโจด หมู่ที่ 3 และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหว้ยโจด อ าเภอน้ าพอง 1,494 ตร.ม.และตีเส้นผิว

จังหวัดขอนแก่น จราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 590



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2044 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 249 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นบวัใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลบวัใหญ่ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง - ทางหลวงชนบท และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขก 2039 ต าบลทรายมูล ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

2045 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกสง่า หมู่ที่ 6 ต าบลทราย คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

มูล - บา้นศรีภมูิ หมู่ที่ 17 และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน้ าพอง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

2046 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 248 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองบวับาน หมู่ที่ 5 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทรายมูล อ าเภอน้ าพอง - ทางหลวง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ชนบท ขก 2039 ต าบลบวัใหญ่ ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 591



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2047 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 251 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นทา่มะเด่ือ หมู่ที่ 7 ต าบลทา่ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กระเสริม - บา้นศรีภมูิ หมู่ที่ 17 และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,506 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน้ าพอง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

2048 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 249 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นบวัใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลบวัใหญ่ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโนนเชือก หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นขาม และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2049 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 247 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนเชือก หมู่ที่ 7 ต าบลบา้น คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ขาม - บา้นคอกคี หมู่ที่ 10 ต าบลบวั และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,482 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ใหญ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2050 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นวังชัย หมู่ที่ 2 ต าบลวังชัย คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโนนพยอม หมู่ที่ 5 ต าบลม่วง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 592



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2051 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 196 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนาคู หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกุง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นค าจัน่ หมู่ที่ 5 ต าบลบวัเงิน และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 980 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2052 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 195 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นค าจัน่ หมู่ที่ 5 ต าบลบวัเงิน คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหวับงึ หมู่ที่ 11 ต าบลพงัทยุ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 975 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2053 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 194 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนาคู หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกุง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองบวัเงิน หมู่ที่ 8 ต าบลพงัทยุ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 970 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2054 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 193 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนาขาม หมู่ที่ 6 ต าบลพงัทยุ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง - ถนนทางหลวงชนบท และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 965 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้ าพองกระนวน (ขก 2039) ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 593



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2055 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 192 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนาขาม หมู่ที่ 13 ต าบลพงัทยุ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นนาเรือง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกุง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 960 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2056 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 191 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนาเรือง หมู่ที่ 9 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กุง - บา้นพงัทยุ หมู่ที่ 12 ต าบลพงัทยุ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 955 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2057 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 192 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นศรีฐาน หมู่ที่ 2 ต าบลพงัทยุ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต าบลบวั และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 960 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เงิน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2058 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 190 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายทางหลวงชนบท 2039 ต าบลพงัทยุ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- แยกบา้นโคกสง่า หมู่ที่ 6 ต าบลทราย และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 950 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

มูล อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 594



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2059 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 193 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองหว้า หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลทรายมูล - บา้นหนองนกเขียน และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 965 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 6 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

2060 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 247 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนดินแดง หมู่ที่ 7 ต าบลบวั คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เงิน - บา้นพงัทยุ หมู่ที่ 1 ต าบลพงัทยุ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,482 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2061 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 160 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวงชนบทบา้นขาม-น้ าพอง-แยก คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองหว้า หมู่ที่ 13 ต าบลทราย และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 960 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

มูล อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2062 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. -                    3,582,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นผือ หมู่ที่ 1 ต าบลพระลับ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เชื่อมทางหลวง ขก ถ 1-0071 และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,400 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

-ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 595



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2063 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม. -                    6,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายทางหลวงหมายเลข 201 - แยก คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองหว้า หมู่ที่ 7 ต าบลหนอง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เขียด - ต าบลวังหนิลาด อ าเภอชุมแพ ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

2064 ก่อสร้างถนนคอนกรีต บา้นหนองเต่า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. -                    2,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแซง - หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นวังหว้า ต าบลบา้นแฮด และปลอดภยั คอนกรีต 2,800 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น

2065 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบผิว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 480 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เรียบ สายบา้นหนองคู หมู่ที่ 7 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ในเมือง - ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,880 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เก่า จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2066 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองคู หมู่ที่ 7 - บา้นหนอง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

คอง หมู่ที่ 11 ต าบลในเมือง - ต าบล และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 596



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2067 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 209 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโพธิ ์หมู่ที่ 3 ต าบลในเมือง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลเมืองเก่าพฒันา อ าเภอเวียงเก่า และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,045 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2068 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 209 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนิร่อง หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเก่า คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

พฒันา - ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,045 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2069 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 209 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลเขา คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

น้อย - ต าบลในเมือง (เส้นหนิเหล็กไฟ) และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,045 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2070 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 209 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นนาตาด หมู่ที่ 6 - บา้นโพนงาม คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 7 ต าบลเขาน้อย - ต าบลเมืองเก่า และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,045 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

พฒันา (เส้นทางหนองหมี)่ ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 597



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2071 ก่อสร้างถนนคอนกรีต บา้นโพนงาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 227 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลเขาน้อย (เส้นทางฝาย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ใหญ่) - ต าบลเมืองเก่าพฒันา และปลอดภยั คอนกรีต 908 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

2072 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวงภเูวียงพทัยา 2 - แยก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นถ้ าแข้ หมู่ที่ 8 ต าบลสงเปอืย และปลอดภยั คอนกรีต 875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

2073 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 2038 ต าบลภเูวียง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แยกบา้นอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ต าบลสงเปอืย และปลอดภยั คอนกรีต 875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

2074 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ต าบลสงเปอืย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ต าบลหนอง และปลอดภยั คอนกรีต 875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กุงธนสาร อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 598



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2075 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 310 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายทางหลวงชนบท 2005 - แยกบา้น คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สงเปอืย หมู่ที่ 1 (ข้างโรงเรียนบา้นสง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,200 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เปอิย) ต าบลสงเปอืย อ าเภอภเูวียง ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

2076 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 285 ม. -                    493,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายทางหลวง 4021 - แยกบา้น คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาเพยีง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองกุงธนสาร และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,710 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2077 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายจากทาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หลวง 4021 ต าบลภเูวียง  - แยกบา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนคูณ หมู่ที่ 11 ต าบลหนองกุงธนสาร และปลอดภยั คอนกรีต 875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

2078 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายจากทาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หลวง 4021 ต าบลสงเปอืย - แยกบา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกไม้งาม หมู่ที่7 ต าบลหนองกุงธนสาร และปลอดภยั คอนกรีต 2,800 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 599



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2079 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายจากทาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หลวง 4021 ต าบลภเูวียง - แยกบา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 ต าบลหนอง และปลอดภยั คอนกรีต 2,800 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กุงธนสาร อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น

2080 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 350 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10028 สายโครงการราชด าริ คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกภตูากา ต าบลเมืองเก่าพฒันา และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2081 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 2038 ต าบลภเูวียง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอภเูวียง - บา้นหนองนาค า หมู่ที่ 8 และปลอดภยั คอนกรีต 875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลเมืองเก่าพฒันา อ าเภอเวียงเก่า 

จังหวัดขอนแก่น

2082 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. -                    497,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนิลาด หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นร่องสมอ หมู่ที่ 10 ต าบลโนนทนั และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,734 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 600



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2083 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 343 ม. -                    496,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 - บา้นหนองเม็ก คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นกง - ทางหลวง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,715 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ชนบท 2079 ต าบลหนองเรือ ตร.ม.

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

2084 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. -                    492,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ต าบลบา้นขาม คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,520 ตร.ม.

2085 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 289 ม. -                    475,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองคา หมู่ที่ 5 - อุทธยาน คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แหง่ชาติภเูวียง ต าบลในเมือง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2086 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 285 ม. -                    493,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดอนดู่ หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งชมพ ู- คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหว้าทอง อ าเภอภเูวียง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,710 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 601



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2087 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 289 ม. -                    485,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองขาม หมู่ที่ 2 ถึงแยก คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองคอง หมู่ที่ 11 ต าบลในเมือง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2088 ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า พร้อมบอ่พกั และ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ทอ่ คสล.(มอก.ชั้น 3) -                    1,787,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เทคอนกรีตหลังทอ่ บา้นดอนบม หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

7 ต าบลเมืองเก่า - ต าบลในเมือง และปลอดภยั 0.60 ม.จ านวน 656 ทอ่น ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมบอ่พกัและฝา คสล.

จ านวน 74 บอ่ เทคอน

กรีตหลังทอ่ กว้าง 1 ม.

ยาว 656 ม. หนา 0.15 ม.

2089 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 189 ม. -                    490,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากถนนลาดยางวัดถ้ าผาเกิง้ เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อุทธยานแหง่ชาติ (เส้นหนองขีเ้หน็) และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,134 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 602



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2090 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 331 ม. -                    492,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองขาม หมู่ที่ 1 - อุทธยาน คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แหง่ชาติภเูวียง ต าบลในเมือง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,655 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2091 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. -                    480,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นโคกสูง หมู่ที่ 10 ต าบลในเมือง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโคกสว่าง หมู่ที่ 5 ต าบลเขาน้อย และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2092 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 221 ม. -                    390,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นโนนสูง หมู่ที่ 14 ต าบลในเมือง คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโนนสว่าง หมู่ที่10 ต าบลเขาน้อย และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,326 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2093 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. -                    493,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทางหลวง 2038 ต าบลเมืองเก่าพฒันา คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโนนสะอาด หมู่ที่9 ต าบลในเมือง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 603



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2094 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. -                    480,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวง 2038 สายบา้นหนองคู คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 15 ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2095 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. -                    480,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10027 สายบา้นหนองนาค า คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นนาตาด หมู่ที่ 6 ต าบลเขาน้อย และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

2096 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้นหนอง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ไผ่น้อย หมู่ที่ 4 - บา้นโนนทอ่น หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังหนา 0.15 ม.(บด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง - และปลอดภยั อัดแน่น)หรือมีปริมาณลูก ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เขตอ าเภอเปอืยน้อย จังหวัดขอนแก่น รังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม

2097 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นโพนงาม หมู่ที่ 7 - บา้นนาตาด คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 6 (เส้นทางโนนทองหมี)่ และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 875 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลเขาน้อย - ต าบลเมืองเก่าพฒันา ตร.ม.และตีเส้นผิวจราจร

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 604



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2098 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ระหว่างบา้นศรีประทมุ หมู่ที่ 11 - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกสว่าง หมู่ที่ 5 ต าบลเขาน้อย และปลอดภยั คอนกรีต 875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเวียงเก่า - บา้นแดง หมู่ที่ 3

ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า

จังหวัดขอนแก่น

2099 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,600 ม. -                    450,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ระหว่างบา้นนาแพง หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า - บา้น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บุ้งมะไฟ หมู่ที่ 5 ต าบลภเูวียง

จังหวัดขอนแก่น

2100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    480,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นโนนสว่าง หมู่ที่ 10, บา้นโคก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สว่าง หมู่ที่ 5 ต าบลเขาน้อย - บา้นแดง และปลอดภยั คอนกรีต 2,800 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 8 ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 605



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    450,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นโพนงาม หมู่ที่ 7 - บา้นนาตาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 6 ต าบลเขาน้อย - บา้นโคกสูง และปลอดภยั คอนกรีต 2,800 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 10 ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า

จังหวัดขอนแก่น

2102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นนาแพง หมู่ที่ 3 - บา้นนาตาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 6 ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า และปลอดภยั คอนกรีต 875 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- ต าบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น

2103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,250 ม. -                    3,623,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นลาด หมู่ที่ 6 - บา้นโนนโจด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ชนิดไม่มี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลทา่วัด - เชื่อมทางหลวง และปลอดภยั ไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอน ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 4029 อ าเภอแวงน้อย กรีตรวมไม่น้อยกว่า 

จังหวัดขอนแก่น 6,250 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 606



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. -                    1,775,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นเมย หมู่ที่ 8 ต าบลหนองสอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หอ้ง - ถนนทางหลวงทอ้งถิน่ สาย ขก และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

3037 บา้นหนองสองหอ้ง - บา้นกุด 3,250 ตร.ม.

หอยกาบ อ าเภอหนองสองหอ้ง

จังหวัดขอนแก่น

2105 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 632 ม. -                    1,811,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นชาด หมู่ที่ 10 ต าบลโนนธาตุ คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นวังคูณ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเม็ก และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น กว่า 5,056 ตร.ม.

2106 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. -                    1,098,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นเปาะ หมู่ที่ 12 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สองหอ้ง - ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนอง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

สองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

2107 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. -                    1,091,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายทางหลวงทอ้งถิน่ ขก.ถ. 1-0078 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สายบา้นเปอืยน้อย - บา้นหนองบวัรอง และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัดขอนแก่น 4,000 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 607



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2108 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. -                    4,218,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก 3037 บา้นหนองสองหอ้ง - คมนาคมที่สะดวก (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นกุดหอยกาบ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 15,000 ตร.ม.

2109 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 325 ม. -                    547,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เคพซีล (ช่วงที2่) สายบา้นหวัหนอง คมนาคมที่สะดวก (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2 ต าบลหนองสองหอ้ง - ต าบล และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,950 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ดงเค็ง อ าเภอหนองสองหอ้ง ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. -                    1,332,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองสองหอ้ง หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองสองหอ้ง - ถนนทางหลวง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทอ้งถิน่ สาย ขก 3037 บา้นหนองสอง 2,400 ตร.ม.

หอ้ง - บา้นกุดหอยกาบ อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 608



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกกุง หมู่ที่ 11 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัด และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น - ต าบลวังไม้แดง อ าเภอประ 910 ตร.ม.

ทาย จังหวัดนครราชสีมา

2112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลลอมคอม - ต าบลเพก็ใหญ่ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 910 ตร.ม.

2113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 149 ม. -                    497,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นยานาง หมู่ที่ 2 ต าบลเพก็ใหญ่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลลอมคอม และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 894 ตร.ม.

2114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกกลาง หมู่ที่ 7 ต าบลเพก็ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ใหญ่ - ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอพล และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 910 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 609



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นสระแก้ว หมู่ที่ 8 ต าบลเก่าง้ิว คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองตานา หมู่ที่ 4 ต าบลหนอง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แวงนางเบา้ อ าเภอพล 910 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 225 ม. -                    496,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองแวงนาเบา้พฒันา หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

12 ต าบลหนองแวงนาเบา้ - ต าบลหวั และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ทุ่ง อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 900 ตร.ม.

2117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโจดหนองแก หมู่ที่ 1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โจดหนองแก อ าเภอพล - ต าบลบา้น และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนั อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 910 ตร.ม.

2118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. -                    493,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองฉันเพล หมู่ที่ 6 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หวัทุ่ง - บา้นสระแก้ว หมู่ที่ 8 ต าบล และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เก่าง้ิว อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 900 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 610



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2119 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองบวั หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม คมนาคมที่สะดวก (บดอัดแน่น) หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เชื่อมสายบา้นหนิแตก - บา้นโสกน้ า และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขุน่ อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3,006.50 ลบ.ม.

2120 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากทางหลวงหมายเลข 2284 - บา้น คมนาคมที่สะดวก (บดอัดแน่น) หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดอนแก่นเทา่ หมู่ที่ 6 - บา้นหนองบวั และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี 3,006.50 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2121 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 847 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองบวั หมู่ที่ 8 - บา้นโนน คมนาคมที่สะดวก (บดอัดแน่น) หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

งาม หมู่ที่ 2 ต าบลนางาม - ทางหลวง และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2248 อ าเภอมัญจาคีรี 2,964.50 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2122 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นดอนแก่นเทา่ หมู่ที่ 6 ต าบล คมนาคมที่สะดวก (บดอัดแน่น) หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นางาม อ าเภอมัญจาคีรี - อ าเภอโคก และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น 3,006.50 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 611



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2123 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองบวั (โสกหมาดหม้อ) คมนาคมที่สะดวก (บดอัดแน่น) หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น 3,006.50 ลบ.ม.

2124 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโสกน้ าขุน่ หมู่ที่ 11 - บา้นหนิ คมนาคมที่สะดวก (บดอัดแน่น) หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แตก หมู่ที่ 7 ต าบลนางาม อ าเภอ และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

มัญจาคีรี - อ าเภอโคกโพธิไ์ชย 3,006.50 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2125 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 667 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก (บดอัดแน่น) หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี - บา้นโนน และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

งาม หมู่ที่ 1 ต าบลนาแพง อ าเภอโคก 3,001.50 ลบ.ม.

โพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น

2126 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 840 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนพนัชาติ หมู่ที่ 8,17 ต าบล คมนาคมที่สะดวก (บดอัดแน่น) หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาข่า - บา้นเสาเล้า หมู่ที่ 9 ต าบลนา และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

งาม อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 2,940 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 612



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2127 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองสองหอ้ง หมู่ที่ 1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก (บดอัดแน่น) หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นางาม - บา้นปา่ดู่ หมู่ที่ 8 ต าบลค า และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แคน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3,006.50 ลบ.ม.

2128 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองบวัเย็น หมู่ที่ 11,16 คมนาคมที่สะดวก (บดอัดแน่น) หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนาข่า - บา้นหนองสองหอ้ง และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 1,14 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจา 3,006.50 ลบ.ม.

คีรี จังหวัดขอนแก่น

2129 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นค าคันโซ่ หมู่ที่ 6 ต าบลค าแคน คมนาคมที่สะดวก (บดอัดแน่น) หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองสองหอ้ง หมู่ที่ 1,14 และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี 3,006.50 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2130 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองสองหอ้ง หมู่ที่ 1,14 คมนาคมที่สะดวก (บดอัดแน่น) หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนางาม - ทางหลวงหมายเลข และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

2013 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3,006.50 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 613



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2131 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองหญ้าข้าว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,693 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

นก หมู่ที่ 10 ต าบลกุดเค้า - บา้นหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ไม้ตาย หมู่ที่ 6 ต าบลนาข่า อ าเภอมัญ และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม.

2132 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,003 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9,14 - บา้น คมนาคมที่สะดวก (บดอัดแน่น) หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองโจดหมู่ที่ 5 ต าบลนาข่า - ต าบล และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โพนเพก็ อ าเภอมัญจาคีรี 3,009 ลบ.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2133 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนพนัชาติ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,693 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 17 - บา้นหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลนาข่า - ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญ และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม.

2134 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหวัฝาย หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,693 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

4 ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี - อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 614



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2135 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองก้าน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,693 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เหลือง หมู่ที่ 2 ต าบลนาข่า - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองบวั หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม อ าเภอ และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม.

2136 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นใหม่สามัคคี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,320 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นใหม่ - เขตต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

วังเพิ่ม อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อยกว่า 1,496 ลบ.ม.

2137 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโคกปา่กุง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,755 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลสีชมพ ู- เขตต าบลดงลาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,395 ลบ.ม.

2138 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองขีค้วาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,870 ม. 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพ ู- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองเขียด อ าเภอขุมแพ และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 1) 1,486 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 615



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2139 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นสวนสวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,910 ม. 498,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นใหม่ เชื่อมบา้นทุ่ง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เชือก หมู่ที่ 4 อ าเภอสีชมพู และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,518 ลบ.ม.

2140 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนสูง หมู่ที่ 6 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,270 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลภหูา่น - ต าบลซ ายาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,464 ลบ.ม.

2141 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองขีค้วาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลซ ายาง - เขตต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เขียด อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ช่วงที่ 2)

2142 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 308 ม. -                    496,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองเขียด หมู่ที่ 1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองเขียด - บา้นสระแก้ว หมู่ที่ 10 และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,848 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 616
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2143 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนสูง หมู่ที่ 6 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลภหูา่น - เขตต าบลซ ายาง คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ช่วงที่ 2)

2144 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโสกจานนาดี เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นใหม่ เชื่อมเขตต าบล คมนาคมที่สะดวก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแดง อ าเภอสีชมพ ู และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2145 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Cape Seal เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. -                    2,221,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย ขก ถ 10074 บา้นโคกล่าม - คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหลุบกุง อ าเภอแวงน้อย และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางแบบCape ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น Sealไม่น้อยกว่า5,600ตร.ม.

2146 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายแยกทางหลวงองค์การบริหารส่วน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น สาย ขก ถ 10050 และปลอดภยั ละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(บ.หนองโน - บ.ทุ่งใหญ่) - บา้นค ามืด คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875

หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 617
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2147 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. 500,000             500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยโจด หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยโจด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลหนองกุง และปลอดภยั ละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ใหญ่ อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า 885

ตร.ม.

2148 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หว้ยโจด - บา้นเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 และปลอดภยั ละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองกุงใหญ่ อ าเภอกระนวน คอนกรีตไม่น้อยกว่า 885

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

2149 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. 500,000             500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโสกเส้ียว หมู่ที่ 2 ต าบลหว้ยโจด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นผักหนาม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกุง และปลอดภยั ละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ใหญ่ อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875

ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 618
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2150 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นประชาชื่น หมู่ที่ 7 ต าบลหนองโน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองโก หมู่ที่ 1 ต าบลหนองโก และปลอดภยั ละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876

ตร.ม.

2151 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(กระนวน - หว้ยเม็ก) - บา้นกุดจาน และปลอดภยั ละ 0.40 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 4 - บา้นเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870

ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกระนวน ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(กระนวน - หว้ยเม็ก) - บา้นกุดจาน และปลอดภยั ละ 0.40 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 4 - บา้นหนองชา หมู่ที่ 6 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875

ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกระนวน ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 619
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2153 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองชา หมู่ที่ 6 - บา้นกุดจาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 4 ต าบลน้ าอ้อม - บา้นผักหนาม และปลอดภยั ละ 0.40 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกุงใหญ่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

2154 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(กระนวน - หว้ยเม็ก) - บา้นเวียงอินทร์ และปลอดภยั ละ 0.40 ม. หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 3 - บา้นตอกเกีย้ หมู่ที่2 ต าบลน้ า คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870

อ้อม อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

2155 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. -                    491,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 12 ต าบลศิลา - ทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเล่ียง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

2156 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 3.5 ม. ยาว 208 ม. -                    411,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองกุง หมู่ที่ 17 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 728 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 620
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2157 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 195 ม. -                    438,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองกุง หมู่ที่ 17 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

คลองส่งน้ าสายใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 230 (ทางเล่ียงเมือง) ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2158 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 8 ม. ยาว 106 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนั หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นหนั คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอโนนศิลา - เขตต าบลปา่ปอ และปลอดภยั ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมไม่น้อยกว่า 848 ตร.ม.

2159 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยแคน หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นหนั คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอโนนศิลา - เขตต าบลหนองน้ าใส และปลอดภยั ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม.

2160 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ขก ถ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ไหล่ทางข้างละ -                    7,557,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

10049 บา้นหนองโน หมู่ที่ 4 - บา้น คมนาคมที่สะดวก 1 ม. ยาว 2,400 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ปา่ต้ิว หมู่ที่ 2 ต าบลหว้ยโจด อ าเภอ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

กระนวน จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 621



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2161 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ขก ถ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ไหล่ทางข้างละ -                    5,427,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

10058 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 คมนาคมที่สะดวก 1 ม. ยาว 1,700 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นคอกคี หมู่ที่ 9 ต าบลบวัใหญ่ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง - บา้นหนองแสง หมู่ที่ 4

ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

2162 บรูณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,080 ม. -                    2,407,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองขีค้วาย หมู่ที่ 4 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ซ ายาง - บา้นหนองแสง หมู่ที่ 8 และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพ ู 6,480 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2163 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,240 ม. -                    2,510,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เคพซีล สาย ขก ถ 10023 บา้นทา่ช้าง คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมพ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบา้นซ ายาง หมู่ที่ กว่า 8,680 ตร.ม.

1 ต าบลซ ายาง เชื่อมต าบลภหูา่น

อ าเภอสีชมพ)ู

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 622



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2164 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,350 ม. -                    3,112,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เคพซีล สาย ขก ถ 10014 บา้นสันติสุข คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นศรีอุบล อ าเภอสีชมพ ู และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 10,800 ตร.ม.

2165 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองกุง หมู่ที่ 17 (วัดปา่เทพนิ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

มิตร) ต าบลศิลา - ถนนมิตรภาพ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

2166 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองกุง หมู่ที่ 17 - บา้นเต่านอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 7 ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 230 (ทางเล่ียงเมือง) ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2167 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 185 ม. -                    416,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองกุง หมู่ที่ 17 - ทางหลวงแผ่น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดินหมายเลข 230 (ทางเล่ียงเมือง) และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 740 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 623



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2168 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. 400,000             499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 3 (ซอยศาลเจ้า) คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมาย และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เลข 230 (ทางเล่ียงเมืองขอนแก่น) ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2169 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลศิลา - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่คอน ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั กรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

2170 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 218 ม. -                    490,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองไฮ หมู่ที่ 8 ต าบลพระลับ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230(ทาง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เล่ียงเมืองขอนแก่น) อ าเภอเมือง ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2171 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 116 ม. -                    262,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นเต่านอ หมู่ที่ 7 (ฟาร์มเหด็) ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 464 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

(ทางเล่ียงเมืองขอนแก่น) อ าเภอเมือง ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 624



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2172 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นหนิลาดทุ่ง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,233 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โพธิ ์หมู่ที่ 8 ต าบลศรีสุข - บา้นบุ่งเม่น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2 ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู และปลอดภยั หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,161 ลบ.ม.

2173 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นขมิ้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,800 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลสรีสุข - บา้นโสกหาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู และปลอดภยั หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม.

2174 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นโคกม่วง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,800 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลศรีสุข - บา้นโสกหาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู และปลอดภยั หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม.

2175 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นขมิ้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,780 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลศรีสุข - บา้นบุ่งเม่น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2 ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู และปลอดภยั หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 625



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2176 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นโคกไม้งาม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,820 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลศรีสุข - บา้นโสกหาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู และปลอดภยั หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,184 ลบ.ม.

2177 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นหว้ยทราย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,840 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขาว หมู่ที่ 7 ต าบลวังเพิ่ม - บา้นวังมน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2 ต าบลสีชมพ ูอ าเภอสีชมพู และปลอดภยั หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,192 ลบ.ม.

2178 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นทา่ช้าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 2,855 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลวังเพิ่ม - บา้นนาอุดม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 4 ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู และปลอดภยั หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,199 ลบ.ม.

2179 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นโสกหาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,265 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพิ่ม - บา้นโนนหวันา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลศรีสุข อ าเภอสีชมพู และปลอดภยั หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,177 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 626



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2180 ปรับปรุงถนนหนิคลุก บา้นปา่น หมู่ที่ 8 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,932 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลสีชมพ ู- บา้นบริบรูณ์ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบริบรูรื อ าเภอสีชมพู และปลอดภยั หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น น้อยกว่า 1,197 ลบ.ม.

2181 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 185 ม. -                    480,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นคอกคี หมู่ที่ 10 ต าบลบวัใหญ่ - คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ต าบลบา้นขาม และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน้ าพอง 1,480 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2182 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. -                    279,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากทางหลวง 2133 - แยกบา้น คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแวง หมู่ที่ 8 ต าบลกุดธาตุ - และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นโคก อ าเภอหนองนาค า ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2183 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 859 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หว้ยแล้ง หมู่ที่ 14 ต าบลค าแคน - บา้น คมนาคมที่สะดวก (บดอัดแน่น) หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสองหอ้ง หมู่ที่ 1 ต าบลนางาม และปลอดภยั ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3,006.50 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 627



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2184 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,003 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 - บา้นหนองขาม คมนาคมที่สะดวก (บดอัดแน่น)หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 10 ต าบลค าแคน - ต าบลนางาม และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 3,009 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

2185 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 131 ม. -                    296,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นศิลา หมู่ที่ 28 ต าบลศิลา - ทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ทางเล่ียง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 524 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

2186 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. -                    497,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 19 ต าบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นเปด็ อ าเภอเมือง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

2187 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหวัขัว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1,930 ม. -                    300,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลเปอืยน้อย - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท ขก 4038 อ าเภอเปอืยน้อย และปลอดภยั มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,215 ลบ.ม.บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 628



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2188 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหวัขัว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม. -                    370,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลเปอืยน้อย - บา้นวังหนิ คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 7 ต าบลสระแก้ว และปลอดภยั มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัดขอนแก่น 1,500 ลบ.ม.บดอัดแน่น

2189 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง)

หมายเลข 2

2190 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 437 ม. -                    1,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เคพซีล สายบา้นจอมบงึ หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลสีชมพ ู- ต าบลบริบรูณ์ และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอสีมชมพ ูจังหวัดขอนแก่น 3,496 ตร.ม.

2191 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 436 ม. -                    1,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เคพซีล สายบา้นวังทอง หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลวังเพิ่ม - ต าบลดงลาน และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอสีมชมพ ูจังหวัดขอนแก่น 3,488 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 629



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2192 บรูณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซีล เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 384 ม. -                    1,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นหนิลาดทุ่งโพธิ ์หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลศรีสุข - บา้นบุ่งเม่น หมู่ที่ 2 และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู 3,072 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2193 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดงเก่า หมู่ที่ 4 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,125 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลบา้นโต้น - บา้นหนองหญ้าข้าวนก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน และปลอดภยั รังไม่น้อยกว่า1,689 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2194 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดงกลาง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,125 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นโต้น - บา้นหนองแวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน และปลอดภยั รังไม่น้อยกว่า1,689 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2195 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนบอ่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,182 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นดอนเงิน หมู่ที่ 13 ต าบลบา้นหว้า และปลอดภยั รังไม่น้อยกว่า 910 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 630



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2196 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 227 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองแวง หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นโต้น และปลอดภยั รังไม่น้อยกว่า 908 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

2197 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนน เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โคลัมโบ - บา้นหนองหลุบ หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ยาว1,100 ม.หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 ม. ยาว 1,900 ม.

หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น)

ลาดเอียง 1:2 หรือมี

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,560 ลบ.ม.

2198 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,975 ม. -                    494,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แผ่นดินหมายเลข 12 - บา้นปา่ชาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,547 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 631



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2199 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแดงใหญ่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลแดงใหญ่ - ต าบลบา้นทุ่ม คมนาคมที่สะดวก 1,400 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ช่วงที่ 2 กว้าง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 

0.10 ม.(บดอัดแน่น)

ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว

600 ม. ลาดเอียง 1:2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,560 ลบ.ม.

2200 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นม่วง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. -                    465,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นทุ่ม - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สายบา้นม่วง - บา้นกุดนางทยุ) และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,456 ลบ.ม.

2201 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองปงิ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. -                    238,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10,18 ต าบลสาวะถี - ถนนลาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ยาง (สายบา้นง้ิว - บา้นโนนรัง) และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

744 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 632



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2202 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นสาวะถี เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลสาวะถี - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก 2,600 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สาย ขก ถ 10068 บา้นสาวะถี - บา้น และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ง้ิว) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว

400 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,560 ลบ.ม.

2203 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ยาง (สายบา้นง้ิว - บา้นหนองกอย) คมนาคมที่สะดวก 2,150 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นง้ิว หมู่ที่ 19 ต าบลสาวะถี และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว

850 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,560 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 633



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2204 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองกอย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,980 ม. -                    495,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3,9 ต าบลแดงใหญ่ - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,549 ลบ.ม.

2205 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นม่วงโป้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    496,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง คมนาคมที่สะดวก 1,050 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโคกใหญ่ หมู่ที่ 8,10 ต าบลบา้น และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ฝาง อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว

1,875 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,521 ลบ.ม.

2206 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. -                    481,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีตเสริมเหล็ก (สายบา้นโนนกู ่- บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ปา่หวายนั่ง) - บา้นหนิขาว หมู่ที่ 15 และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

จังหวัดขอนแก่น 1,508 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 634



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2207 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนรัง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. -                    481,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 16 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลปา่หวายนั่ง อ าเภอบา้นฝาง และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,508 ลบ.ม.

2208 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาด เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    465,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ยาง(สาย ขก ถ 2126 บา้นลาดนาเพยีง คมนาคมที่สะดวก 1,400 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นหนองเซีงซุย) - บา้นเพี้ยฟาน และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 13 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว

จังหวัดขอนแก่น 1,400 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,456 ลบ.ม.

2209 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นเหล่าเกวียนหกั หมู่ที่ 5 ต าบล คมนาคมที่สะดวก 400 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นทุ่ม - บา้นโคกสูง หมู่ที่ 4 ต าบล และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นหว้า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว

400 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 635



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว

1,150 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น)

ช่วงที่ 4 กว้าง 5 ม. ยาว

1,050 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,560 ลบ.ม.

2210 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแดงน้อย เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    313,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6,16 ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมือง คมนาคมที่สะดวก 625 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว

840 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น)

ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว

425 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 982 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 636



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2211 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นทุ่ม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. -                    481,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นทุ่ม - ต าบลบา้นหว้า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,508 ลบ.ม.

2212 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นม่วง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 13 ต าบลบา้นทุ่ม - ต าบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก 2,350 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว

650 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,560 ลบ.ม.

2213 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นกุดนางทยุ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว -                    404,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นทุ่ม - ต าบลสาวะถี คมนาคมที่สะดวก 950 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว

1,000 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 637



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว

800 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,155 ลบ.ม.

2214 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองกุง เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    448,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8,18 ต าบลบา้นทุ่ม - ต าบล คมนาคมที่สะดวก 900 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

สาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว

900 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น)

ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว

900 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,404 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 638



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2215 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นสาวะถี เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6,7 ต าบลสาวะถี - ต าบลบา้นทุ่ม คมนาคมที่สะดวก 1,150 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว

1,850 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,560 ลบ.ม.

2216 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นง้ิว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. -                    465,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลสาวะถี - ต าบลแดงใหญ่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,456 ลบ.ม.

2217 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นทุ่ม เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. -                    465,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นทุ่ม - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบท (สายบา้นทุ่ม - บา้นส าราญ) และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,456 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 639



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2218 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นม่วง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                    415,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 15 ต าบลบา้นทุ่ม - บา้นหนองตา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ไก้ หมู่ที่ 1,17 ต าบลสาวะถี และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,300 ลบ.ม.

2219 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนกู่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    475,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5,24 ต าบลสาวะถี - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก 1,300 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ชนบทหมายเลข 2009 อ าเภอเมือง และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว

600 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น)

ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว

1,200 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,492 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 640



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2220 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนสวรรค์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. -                    481,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 6 ต าบลแดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดินหมายเลข 230 อ าเภอเมือง และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,508 ลบ.ม.

2221 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแดงใหญ่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลแดงใหญ่ - ถนนโคลัมโบ คมนาคมที่สะดวก 8,000 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว

1,560 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,560 ลบ.ม.

2222 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนตุ่น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. -                    481,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 12 ต าบลสาวะถี - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(สายบา้นง้ิว - บา้นโนนรัง) อ าเภอเมือง และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

1,508 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 641



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2223 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นม่วงโป้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 23 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง คมนาคมที่สะดวก 900 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลปา่หวายนั่ง อ าเภอบา้นฝาง และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว

1,450 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น)

ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว

650 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,560 ลบ.ม.

2224 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 177 -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนราศรี  หมู่ที่ 18 คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(คุ้มเก้าบาท) - บา้นผักแว่นด า หมู่ที่ 16 และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองโก - บา้นทรัพย์สมบรูณ์ ไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.

หมู่ที่ 5 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน ไม่มีไหล่ทาง

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 642



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2225 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 175 -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สาย กส 4039 แยกทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นภถู้ าเม่น หมู่ที่ 9 ต าบลดูนสาด และปลอดภยั ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- วัดปา่ภนู้ ารินวนาราม หรือมีพื้นที่คอนกรีต

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

2226 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 176 -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนนราศรี หมู่ที่ 18 (เขต คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เทศบาลเมืองกระนวน) - บา้นค าไฮ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 3 ต าบลหนองโก - บา้นทรัพย์สม ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.

บรูณ์ หมู่ที่ 5 ต าบลดูนสาด ไม่มีไหล่ทาง

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

2227 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 176 -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 19 (เขต คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เทศบาลเมืองกระนวน) - บา้นผักหนาม และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกุงใหญ่ ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไม่มีไหล่ทาง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 643



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2228 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 ม. ยาว 221 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

2322 (ตอนกระนวน - ทา่คันโท) และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลหว้ย 888 ตร.ม.

ยาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

2229 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นทา่นางแนว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. -                       500,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลทา่นางแนว - ต าบล คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ละหานนา อ าเภอแวงน้อย และปลอดภยั ลาดเอียง 1:2 หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น- ไปแม่น้ าชี เขตอ าเภอ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภมูิ 1,431 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

2230 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโสกใหญ่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,790 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 - บา้นโนนคูณ หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นโคก - บา้นซับบอน หมู่ที่ 7 และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลซับสมบรูณ์ อ าเภอโคกโพธิไ์ชย 2,361 ลบ.ม. บดอัดแน่น

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 644



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2231 ก่อสร้างพนังกัน้น้ าล าหว้ยสามหมอ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 680 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ มีพนังปอ้งกันน้ าทว่ม

-ล าน้ าชี บา้นหนิต้ัง หมู่ที่ 3,11 คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ใจไม่น้อยกว่า และสัญจรไปมา

ต าบลซับสมบรูณ์ อ าเภอโคกโพธิไ์ชย และปอ้งกันน้ าทว่ม น้อยกว่า 4,646 ลบ.ม. ร้อยละ 60 สะดวก

จังหวัดขอนแก่น บดอัดแน่น

2232 ก่อสร้างพนังกัน้น้ าล าหว้ยสามหมอ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 340 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ มีพนังปอ้งกันน้ าทว่ม

- ล าน้ าชี บา้นมูลนาค หมู่ที่ 7,10 คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ใจไม่น้อยกว่า และสัญจรไปมา

ต าบลโพธิไ์ชย อ าเภอโคกโพธิไ์ชย และปอ้งกันน้ าทว่ม น้อยกว่า 4,650 ลบ.ม. ร้อยละ 60 สะดวก

จังหวัดขอนแก่น บดอัดแน่น

2233 ก่อสร้างพนังกัน้น้ าล าน้ าชี บา้นโนนทนั เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 330 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ มีพนังปอ้งกันน้ าทว่ม

หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิไ์ชย และต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ใจไม่น้อยกว่า และสัญจรไปมา

บา้นโคก อ าเภอโคกโพธิไ์ชย และปอ้งกันน้ าทว่ม น้อยกว่า 4,645 ลบ.ม. ร้อยละ 60 สะดวก

จังหวัดขอนแก่น บดอัดแน่น

2234 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นซับแดง หมู่ที่ 5 ต าบลซับสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- บา้นโนนคูณ หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นโคก และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น กว่า 870 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 645



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2235 ก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนทอง หมู่ที่ 3 ต าบลนาแพง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น กว่า 870 ตร.ม.

2236 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองปงิ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลสาวะถี - บา้นหนองปอ คมนาคมที่สะดวก 1,400 ม. หนา 0.10 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2,19 ต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมือง และปลอดภยั (บดอัดแน่น) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว

1,600 ม. หนา 0.10 ม.

(บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,560 ลบ.ม.

2237 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ชนบท 3020 บา้นหนองไผ่น้อย หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังหนา 0.15 ม.(บด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

4 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั อัดแน่น)หรือมีปริมาณลูก ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

- บา้นโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ต าบลสระแก้ว รังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม

อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 646



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2238 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้นโนน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู่ - บา้น คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังหนา 0.15 ม.(บด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกุงใหม่ หมู่ที่ 10 ต าบลคึมชาด และปลอดภยั อัดแน่น)หรือมีปริมาณลูก ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น รังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม

2239 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองกุง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 2 ต าบลคึมชาด - โคกสองคอน คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังหนา 0.15 ม.(บด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู่ และปลอดภยั อัดแน่น)หรือมีปริมาณลูก ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น รังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม

2240 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นปา่หวาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 11 - บา้นกุดหว้า หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังหนา 0.15 ม.(บด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดอนดู่ - เขตต าบลหนองไผ่ล้อม และปลอดภยั อัดแน่น)หรือมีปริมาณลูก ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น รังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม

2241 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นบะแหบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลก้านเหลือง - บา้นหนอง คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังหนา 0.15 ม.(บด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หอย หมู่ที่ 7 ต าบลแวงน้อย และปลอดภยั อัดแน่น)หรือมีปริมาณลูก ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น รังไม่น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 647



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2242 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 144 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นกุดหลง หมู่ที่ 14 ต าบลบา้นหนั - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงสาย ขก ถ 10076 และปลอดภยั ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 864 ตร.ม.

2243 ปรับปรุงถนนหนิคลุก สายบา้นตอประดู่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,320 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลโนนศิลา - เชื่อมทางหลวง คมนาคมที่สะดวก งานผิวจราจรหนิคลุกเกล่ีย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 2 อ าเภอโนนศิลา และปลอดภยั เรียบ หนา 0.10 ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรหนิ

คลุกไม่น้อยกว่า 686 ลบ.

ม. (เกล่ียเรียบ)

2244 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ สันฝายยาว 13 ม. สูง 2 ม. -                    750,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

นาคจาม ฝ่ังตะวันออก ช่วงบา้นขาม คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 14 ต าบลหนองสองหอ้ง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

2245 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ สันฝายยาว 10 ม. สูง 2 ม. -                    650,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขุมปนู ช่วงบา้นหนิแร่ หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดอนด่ัง อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 648



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2246 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ สันฝายยาว 12 ม. สูง 2 ม. -                    700,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ทุ่งบอ่ ช่วงบา้นหนองแวง หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองแม็ก อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2247 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ สันฝายยาว 12 ม. สูง 2 ม. -                    700,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองแสง (ตอนกลาง) หว้ยกกหว้า คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ช่วงบา้นหนองแสง หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู่ และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

2248 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ สันฝายยาว 13 ม. สูง 2 ม. -                    750,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองแสง (ตอนบน) ช่วงบา้นหนองแสง คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสอง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หอ้ง จังหวัดขอนแก่น

2249 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ สันฝายยาว 13 ม. สูง 2 ม. -                    750,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

อีสานเขียว ช่วงบา้นดอนตะแบง หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

8 ต าบลตะกัว่ปา่ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 649



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2250 ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ สันฝายยาว 13 ม. สูง 2 ม. -                    750,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

อีหลอด ช่วงบา้นหนองไทร หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2251 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    350,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

อุปโป ช่วงบา้นหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 2 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2252 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    350,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

เสือเต้น ช่วงบา้นหนองสรวง หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 2 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2253 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    350,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

วังไม้แดง (ตอนบน) ช่วงบา้นหนองสรวง คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 2 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 12 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนอง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

สองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 650



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2254 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ยไร่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    350,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ช่วงบา้นดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 ต าบล คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 2 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2255 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    350,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กระจาย ช่วงบา้นหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 2 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลวังหนิ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2256 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    350,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนิลาด (ตอนบน) ช่วงบา้นหนิลาด คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 2 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสอง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หอ้ง จังหวัดขอนแก่น

2257 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    350,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนิลาด (ตอนกลาง) ช่วงบา้นหนิลาด คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 2 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสอง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หอ้ง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 651



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2258 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    350,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ล าหว้ยอีสานเขียว ช่วงบา้นโนนรัง คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 2 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 11 ต าบลหนองสองหอ้ง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

2259 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    450,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หนิลาด ช่วงบา้นเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2260 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    450,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

น้ ากิน ช่วงบา้นหนองเส้ียว หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลวังหนิ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2261 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    450,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

อีเฒ่า ช่วงบา้นไทยเจริญ หมู่ที่ 16 คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสอง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หอ้ง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 652



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2262 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    450,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

วังม่วง ช่วงบา้นหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดอนด่ังอ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2263 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    450,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สนามม้า ช่วงบา้นหนองแวงยาว หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

1 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2264 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    450,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กระด่ิง ช่วงบา้นชาดใหญ่ หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2265 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    430,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แอกใต้ ช่วงบา้นดอนหนั หมู่ที่ 8 ต าบล คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนธาตุ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 653



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2266 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    430,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ล าดวน ช่วงบา้นคึมชาด หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2267 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    550,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

อีหลอด ช่วงบา้นโนนตาเถร หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 4 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2268 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม คสล.ข้ามล าหว้ย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว -                    430,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

น้อย ช่วงบา้นหนองแสง หมู่ที่ 2 ต าบล คมนาคมที่สะดวก 6 ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั กัน้น้ า) ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2269 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองวัดปา่ หมู่ที่ 4 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดอนด่ัง เชื่อมถนนทางหลวงสาย 2301 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง - หนิต้ัง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 654



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2270 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลส าโรง - บา้นหนองแวงตอต้ัง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 4 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสอง ตร.ม.

หอ้ง จังหวัดขอนแก่น

2271 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองแวงตอต้ัง หมู่ที่ 4 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

คึมชาด - ถนนทางหลวงสายหนองสอง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หอ้ง - หนิต้ัง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

2272 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นปอแดง หมู่ที่ 6 - บา้นศุภชัย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสอง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หอ้ง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

2273 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นโนนกราด หมู่ที่ 13 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสองหอ้ง - บา้นโคกล่าม หมู่ที่ 6 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสอง ตร.ม.

หอ้ง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 655



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2274 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นดอนตะแบง หมู่ที่ 8 ต าบลตะ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กัว่ปา่ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

2275 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ตะกัว่ปา่ อ าเภอหนองสองหอ้ง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น - เขตอ าเภอบา้นใหม่ ตร.ม.

ไชยพจน์ จังหวัดบรีุรัมย์

2276 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นตะกัว่ปา่ หมู่ที่ 1 ต าบลตะกัว่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ปา่ อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัด และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ขอนแก่น - เขตอ าเภอนาโพธิ ์ ตร.ม.

จังหวัดบรีุรัมย์

2277 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นหนองสองหอ้ง หมู่ที่ 1 - คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นเปาะ หมู่ที่ 12 ต าบลหนองสอง และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง 1,840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 656



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2278 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นหว้ยตะกัว่ หมู่ที่ 10 - คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู่ และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น 1,840 ตร.ม.

2279 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นกุดหว้า หมู่ที่ 9 ต าบลดอน คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดู่ - สายทางหลวงชนบท 3025 และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น 1,840 ตร.ม.

2280 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นหนองกุง หมู่ที่ 2 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนัโจด - ช่วงหน้าองค์การบริหารส่วน และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหนัโจด อ าเภอหนองสองหอ้ง 1,840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2281 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 - คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองแสง หมู่ที่ 2 ต าบลส าโรง และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น 1,840 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 657



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2282 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 306 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นหนิลาด หมู่ที่ 5 ต าบล คมนาคมที่สะดวก (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ส าโรง - บา้นหนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,836 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลวังหนิ อ าเภอหนองสองหอ้ง ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2283 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 306 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายจากบา้นส าโรง หมู่ที่ 1 - บา้น คมนาคมที่สะดวก (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกาว หมู่ที่ 2 ต าบลส าโรง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,836 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301

2284 วางทอ่ล าหว้ยวังม่วง ช่วงบา้นกุดรัง เพื่อใหร้าษฎรมีการ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. -                    200,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลหนองสองหอ้ง คมนาคมที่สะดวก จ านวน 4 แถวๆละ 8 ทอ่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั พร้อมเทคอนกรีตปากทอ่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

และทา้ยทอ่

2285 วางทอ่เชื่อมล าหว้ยอีสานเขียว ช่วงบา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. -                    200,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนรัง หมู่ที่ 11 ต าบลหนองสองหอ้ง คมนาคมที่สะดวก จ านวน 2 แถวๆละ 22 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ทอ่น พร้อมเทคอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปากทอ่และทา้ยทอ่

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 658



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2286 วางทอ่เชื่อมล าหว้ยวังม่วง ช่วงบา้นโนน เพื่อใหร้าษฎรมีการ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. -                    150,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สว่าง หมู่ที่ 6 ต าบลดอนด่ัง อ าเภอ คมนาคมที่สะดวก จ านวน 3 แถวๆละ 8 ทอ่น ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั พร้อมเทคอนกรีตปากทอ่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

และทา้ยทอ่

2287 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 101 ม. -                    305,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

จากบา้นหวัสะเลิง หมู่ที่ 6 ต าบลดงเค็ง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

เชื่อมกับทางหลวงชนบท สายอ าเภอ และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองสองหอ้ง - อ าเภอบา้นใหม่ไชย กว่า 505 ตร.ม.

พจน์ อ าเภอหนองสองหอ้ง 

จังหวัดขอนแก่น

2288 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. -                    1,409,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหญ้าคา หมู่ที่ 7 ต าบลละหานนา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต าบลแวง และปลอดภยั ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีต ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น รวมไม่น้อยกว่า 2,500 

ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 659



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2289 ปรับปรุงถนนลูกรัง(บดอัดแน่น) สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ (ช่วงที1่) กว้าง 5 ม. ยาว 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นส้มปอ่ยใหญ่ หมู่ที่2 ต าบลขามปอ้ม คมนาคมที่สะดวก 1,100 ม. หนา 0.15 ม. ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2297 และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัดขอนแก่น 874 ลบ.ม. (ช่วงที2่) กว้าง

5 ม. ยาว 1,135 ม. หนา

0.15 ม.(บดอัดแน่น) ความ

ยาวรวม 2,235 ม.ปริมาตร

ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า

1,776 ลบ.ม.

2290 ปรับปรุงถนนลูกรัง(บดอัดแน่น) สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,235 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

วังม่วง หมู่ที่ 1 ต าบลวังม่วง - บา้นวังผือ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 9 ต าบลขามปอ้ม อ าเภอเปอืย และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

น้อย จังหวัดขอนแก่น 1,776 ลบ.ม.

2291 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นกุดน้ าใส เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,250 ม. 444,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- เขตต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ และปลอดภยั มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,755 ลบ.ม.บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 660



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2292 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นกุดน้ าใส เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,380 ม. 477,500             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลกุดน้ าใส - เขตต าบลม่วง คมนาคมที่สะดวก ลงลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,850 ลบ.ม.บดอัดแน่น

2293 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนศิลา หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 850 ม. 200,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

6 ต าบลวังแสง - บา้นเหล่าเหนือ หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

4 ต าบลหว้ยแก อ าเภอชนบท และปลอดภยั แน่นไม่น้อยกว่า 652 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

2294 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนแดงน้อย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,855 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นแทน่ - ต าบลปอแดง คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั แน่นไม่น้อยกว่า1,475 ลบ.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

2295 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 7 ม. ยาว 123 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10058 แยกทางหลวงหมายเลข คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

2009 - บา้นคอกคี (กม.4+400 - และปลอดภยั ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

4+523) ช่วงบา้นคอกคี หมู่ที่ 9 ต าบล น้อยกว่า 863 ตร.ม.

บวัใหญ่อ าเภอน้ าพอง - บา้นหนองแสง 

หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 661



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2296 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 7 ม. ยาว 129 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ขก ถ 10059 บา้นหนองโน - บา้น คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทุ่งใหญ่ (กม.3+200 - 3+329) ช่วงบา้น และปลอดภยั ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ปา่ต้ิว ปา่ต้ิว หมู่ที่ 2 ต าบลหว้ยโจด น้อยกว่า 905 ตร.ม.

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

2297 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(กระนวน-หว้ยเม็ก) - บา้นใหม่ชัยมงคล และปลอดภยั ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 19 ต าบลหนองโก น้อยกว่า 890 ตร.ม.

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

2298 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(กระนวน-ทา่คันโท)- บา้นหนองแวงเปง่ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 4 - บา้นฝาง หมู่ที่ 1 ต าบลบา้น  890 ตร.ม.

ฝาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 662



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2299 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงชนบทสาย ขก ถ 10049 คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหนองโน - ทุ่งใหญ่ - บา้นปา่ชาติ และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน  890 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2300 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลหนองกุง คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ใหญ่ - บา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 10 และปลอดภยั ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน น้อยกว่า 885 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2301 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงองค์การบริหารส่วน คมนาคมที่สะดวก ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแก่น สาย ขก ถ 10045 และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บา้น  890 ตร.ม.

หว้ยโจด - บา้นโสกเส้ียว หมู่ที่ 2 ต าบล

หว้ยโจด อ าเภอกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 663



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2302 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

(กระนวน-น้ าพอง) - บา้นนาฝาย หมู่ที่ และปลอดภยั ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

8 ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน น้อยกว่า 885 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2303 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนาขาม หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,465 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

6,13 ต าบลพงัทยุ - ต าบลบวัเงิน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,959 ลบ.ม.

2304 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดงเรือง หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,465 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

5 ต าบลพงัทยุ - บา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

10 ต าบลบวัเงิน อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,959 ลบ.ม.

2305 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา
บา้นโนนสัมพนัธ์ หมู่ที่ 15 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ
อแปน - ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจา และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้
คีรี จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 664



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2306 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลสวนหม่อน - ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แปน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,756 ลบ.ม.

2307 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยฮวก หมู่ที่ 2 ต าบลโพนเพก็ คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

2308 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นค าคันโซ่ หมู่ที่ 6 ต าบลค าแคน คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

2309 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกสูง หมู่ที่ 13 ต าบลนางาม คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 665



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2310 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,218 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นค าคันโซ่ หมู่ที่ 6 ต าบลค าแคน คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,917 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

2311 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 - ต าบลนาข่า คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ลบ.ม.

2312 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นเสาเล้า เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 9 ต าบลนางาม - ต าบลค าแคน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,756 ลบ.ม.

2313 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนองสองหอ้ง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 14  - บา้นปา่ดู่ ต าบลค าแคน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,756 ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 666



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2314 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนสว่าง เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 13 ต าบลโพนเพก็  - ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

แปน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,756 ลบ.ม.

2315 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. 499,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโนนพนัชาติ หมู่ที่ 10 ต าบลโคก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ส าราญ - ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้น และปลอดภยั หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แฮด จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) กว่า 825 ตร.ม.

2316 ก่อสร้างพนังกัน้น้ าล าหว้ยสามหมอ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 335 ม. 500,000             -                   -                    -                   ร้อยละความพงึพอ มีพนังปอ้งกันน้ าทว่ม

-ล าน้ าชี บา้นสามหมอ หมู่ที่ 1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ใจไม่น้อยกว่า และสัญจรไปมา

โพธิไ์ชยและต าบลบา้นโคก อ าเภอโคก และปอ้งกันน้ าทว่ม น้อยกว่า 4,670 ลบ.ม. ร้อยละ 60 สะดวก

โพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น บดอัดแน่น

2317 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนาดอกไม้ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,900 ม. -                    498,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ มีพนังปอ้งกันน้ าทว่ม

หมู่ที่ 9 ต าบลชนบท - บา้นหว้ยไร่ใต้ คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัด ใจไม่น้อยกว่า และสัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 ต าบลโนนพะยอม และปอ้งกันน้ าทว่ม แน่นไม่น้อยกว่า 1,511 ร้อยละ 60 สะดวก

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 667



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2318 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนข่า หมู่ที่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว -                    469,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ มีพนังปอ้งกันน้ าทว่ม

6 ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท - ต าบล คมนาคมที่สะดวก 700 ม. หรือมีปริมาตรลูก ใจไม่น้อยกว่า และสัญจรไปมา

โนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ และปอ้งกันน้ าทว่ม รังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 สะดวก

จังหวัดขอนแก่น 556 ลบ.ม.

ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว

1,505 ม. หรือมีปริมาตร

ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อย

กว่า 971 ลบ.ม.

2319 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 12 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 0.50 เมตร ยาว ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภยั 261 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,827 ตร.ม.

2320 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) สาย ขก ถ 10068 คมนาคมที่สะดวก (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นสาวะถี - บา้นง้ิว อ าเภอเมือง และปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 668



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2321 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นดอนดู่เมืองใหม่ คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 0.50 เมตร ยาว ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 15 ต าบลพระลับ - ทางหลวงแผ่น และปลอดภยั 260 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ดินหมายเลข 230 อ าเภอเมือง ลาดยางไม่น้อยกว่า 

จังหวัดขอนแก่น 1,820 ตร.ม.

2322 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 0.50 เมตร ยาว ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นเปด็ - ถนนเหล่านาดี และปลอดภยั 228 เมตร หรือมีพื้นที่ ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,368 ตร.ม.

2323 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) สาย ขก ถ 10010 บา้น คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 เมตร ยาว 695 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หว้าโง๊ะ - บา้นดงน้อย อ าเภอหนองเรือ และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 5,560 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 669



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2324 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                       1,996,000          -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) สาย ขก ถ 10012 บา้น คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 เมตร ยาว 695 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดอนโมง - บา้นโนนฆ้อง อ าเภอบา้นฝาง และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 5,560 ตร.ม.

2325 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 360 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

คอนกรีต (AC) บา้นพระคือ หมู่ที่ 16 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมาย และปลอดภยั กว่า 1,800 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2326 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร  ยาว 258 -                       499,000             -                       -                      ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนสมบรูณ์- ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,548 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2 อ าเภอบา้นแฮด 

จังหวัดขอนแก่น   

2327 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 เมตร ยาว 225 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบรูณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมาย และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เลข 2 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 670



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2328 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 เมตร ยาว 225 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลโนนสมบรูณ์ - ทางหลวงแผ่นดิน และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมายเลข 2 อ าเภอเมือง ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2329 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ไหล่ทาง -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นโนนทนั หมู่ที่ 1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 เมตร ยาว 357 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบรูณ์ - บา้นวังหว้า หมู่ที่ 8,11 และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด ไม่น้อยกว่า 1,785 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2330 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 เมตร ยาว 169 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดอนหนั - ทางหลวงแผ่นดินหมาย และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,325 ตร.ม.

2331 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ไหล่ทาง -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นดอนหนั หมู่ที่ 1 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 เมตร ยาว 357 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดอนหนั - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,785 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 671



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2332 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ไหล่ทาง -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นดอนแดง หมู่ที่ 2 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 เมตร ยาว 357 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดอนหนั - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,785 ตร.ม.

2333 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ไหล่ทาง -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นดอนเจริญ หมู่ที่ 15 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 เมตร ยาว 357 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดอนหนั - ทางหลวงแผ่นดินหมาย และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,785 ตร.ม.

2334 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 0.5 เมตร ยาว 259 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ดอนหนั - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,813 ตร.ม.

2335 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 357 -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นหนองโข่ย หมู่ที่ 19 คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลทา่พระ - ทางหลวงแผ่นดินหมาย และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,845 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

เลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 672



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2336 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 357 -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นหว้ยเตย หมู่ที่ 9 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ทา่พระ อ าเภอเมือง -ต าบลโนนสมบรูณ์ และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,845 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น

2337 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ยาว 310 -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นหนองแวง หมู่ที่ 8,12, คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

17,21 ต าบลทา่พระ อ าเภอเมือง - และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,860 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอบา้นแฮด

จังหวัดขอนแก่น

2338 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 4 เมตร ยาว 444 -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นโคกน้อย หมู่ที่ 4 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

พระลับ - ทางหลวงชนบท อ าเภอเมือง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,776 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2339 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) สาย ขก ถ 10066 บา้นลาด คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 เมตร ยาว 174 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาเพยีง - บา้นหนองเซียงซุย - ทาง และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หลวงชนบท อ าเภอเมือง ไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 673



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2340 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 เมตร ยาว 364 -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นโคกสูง หมู่ที่ 4 ต าบล คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นหว้า - ถนนเหล่านาดี อ าเภอเมือง และปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 1,820 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น

2341 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                    1,260,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นเนินทอง หมู่ที่ 15 ต าบล คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 0.5 เมตร ยาว 440 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นค้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 3,080 ตร.ม.

2342 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) สาย ขก ถ 10009 สายบา้น คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 เมตร ยาว 174 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแก - นาชุมแสง อ าเภอหนองเรือ และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม.

2343 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นผือ หมู่ที่ 1,2 ต าบลพระ คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 1 เมตร ยาว 170 ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ลับ - บา้นเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 ต าบล และปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ดอนหนั อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 674



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2344 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 372 ม. -                    494,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ติกคอนกรีต (OVER LAY) บา้นบงึเปง่ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์ก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 9 ต าบลทา่กระเสริม - บา้นส าโรง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นขาม อ าเภอน้ าพอง 1,860 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2345 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 316 ม. -                    494,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ติกคอนกรีต (OVER LAY) บา้นดงเย็น คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์ก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

หมู่ที่ 12 ต าบลบวัใหญ่ - บา้นส าโรง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นขาม อ าเภอน้ าพอง 1,892 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2346 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 315 ม. -                    497,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ติกคอนกรีต (OVER LAY) บา้นหว้ยหนิ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์ก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ลาด หมู่ที่ 7 ต าบลพงัทยุ อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ขก 2039 1,890 ตร.ม.

(น้ าพอง - กระนวน)

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 675



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2347 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นเหล่าใหญ่ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,490 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8,13 ต าบลบา้นขาม อ าเภอน้ า คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.(บดอัดแน่น) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

พอง - บา้นดงซ า หมู่ที่ 7 ต าบลบา้น และปลอดภยั หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

โนน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,979 ลบ.ม.

2348 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหวับงึ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,970 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 3 บา้นโคกสี หมู่ที่ 5 ต าบลบา้น คมนาคมที่สะดวก ลาดเอียง 1:2 ลูกรังตลอด ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ฝาง - ทางหลวงชนบท สาย ขก 2017 และปลอดภยั สาย หนา 0.15 ม. หรือมี ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

2361 ลบ.ม.

2349 ก่อสร้างสะพานข้ามล าหว้ยเสียว บา้น เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. 1,200,000           1,200,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หวับงึ หมู่ที่ 3,11 ต าบลพงัทยุ - บา้น คมนาคมที่สะดวก (3 ช่วงชนิดไม่มีทางเทา้) ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาเรียง หมู่ที่ 5,9 ต าบลหนองกุง และปลอดภยั ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

2350 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นค าสมบรูณ์ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 2,115 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 10 ต าบลดงเมืองแอม - ต าบล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

นาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,987 ลบ.ม.บดอัดแน่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 676



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2351 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นทุ่งบอ่ หมู่ที่ 14 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลดงเมืองแอม อ าเภอเขาสวนกวาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

-ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออุบลรัตน์ และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,987 ลบ.ม.บดอัดแน่น

2352 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นทุ่งโพธิช์ัย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 7 เทศบาลต าบลโนนสมบรูณ์ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอเขาสวนกวาง - ต าบลกุดหมากไฟ และปลอดภยั ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1,908 ลบ.ม.บดอัดแน่น

พร้อมลงดินถมพร้อมบดอัด

แน่นปริมาตรไม่น้อยกว่า

128 ลบ.ม.

2353 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นโคกสี หมู่ที่ 13 ต าบลโคกสี - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โรงพยาบาลขอนแก่น 2 - ทางหลวง และปลอดภยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

แผ่นดินหมายเลข 2183 อ าเภอเมือง ตร.ม.พร้อมลูกรังกลบไหล่

จังหวัดขอนแก่น ทาง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 677



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2354 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 362 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) บา้นดงพอง หมู่ที่ 10 ต าบล คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภยั กว่า 1,810 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2355 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 18 ม. ยาว 100 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต (AC) สถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 และปลอดภยั กว่า 1,800 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2356 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บา้นโนนง้ิว เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. -                    499,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8 ต าบลทา่ศาลา - บา้นหนองไห คมนาคมที่สะดวก หนา 1 ม. หรือมีปริมาตร ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี และปลอดภยั ดินถมไม่น้อยกว่า 7,904 ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น ลบ.ม.

2357 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดงเด่า หมู่ที่ 4 เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 5 ม. ยาว 2,125 ม. -                    500,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

ต าบลบา้นโต้น อ าเภอพระยืน - บา้น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูก ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสมบรูณ์ และปลอดภยั รังไม่น้อยกว่า 1,689 ตร.ม. ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอบา้นแฮด จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 678



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2358 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 186 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นส าโรง หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นขาม คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง - บา้นกุดทงิ หมู่ที่ 4 และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง 1,488 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2359 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. -                    484,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหว้ยโจด หมู่ที่ 11 ต าบลหว้ยโจด คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอกระนวน - บา้นคอกคี หมู่ที่ 10 และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน้ าพอง 1,440 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2360 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. -                    489,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นกุดทงิ หมู่ที่ 4, บา้นโนน หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง - ต าบล และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

หนองตูม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1,520 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 679



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2361 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 189 ม. -                    486,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

สายบา้นโนน หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นโนน คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,512 ตร.ม.

2362 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. -                    489,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองบวัน้อย หมู่ที่ 6 ต าบลหนอง คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ตูม - ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,600 ตร.ม.

2363 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. -                    489,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นคูคลอง หมู่ที่ 7 ต าบลคูค า - ต าบล คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

กระนวน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,520 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 680



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2364 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 187 ม. -                    481,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นคูค า หมู่ที่ 2 ต าบลคูค า - ต าบล คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโนน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

1,496 ตร.ม.

2365 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 188 ม. -                    484,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นกุดทงิ หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นโนน คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอซ าสูง - ต าบลหนองตูม และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1,504 ตร.ม.

2366 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 186 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นส าโรง หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นขาม คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอน้ าพอง - ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,488 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 681



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2367 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 185 ม. -                    480,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นค าม่วม หมู่ที่ 11 ต าบลบวัใหญ่ คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,480 ตร.ม.

2368 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 186 ม. -                    482,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นดงเย็น หมู่ที่ 12 ต าบลบวัใหญ่ คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลบา้นขาม อ าเภอน้ าพอง และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,488 ตร.ม.

2369 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. -                    423,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นขนวน หมู่ที่ 1 ต าบลขนวน คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

อ าเภอหนองนาค า - ต าบลดินด า และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 1,440 ตร.ม.

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 682



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

2370 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. -                    400,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองนาค า หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นโคก คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

- ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

จังหวัดขอนแก่น 1,360 ตร.ม.

2371 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 157 ม. -                    369,000             -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

บา้นหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ต าบล คมนาคมที่สะดวก มีไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือ ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

บา้นโคก - แยกทางหลวง 2133 และปลอดภยั มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า 1,256 ตร.ม.

จังหวัดขอนแก่น

2372 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน เพื่อใหร้าษฎรมีการ กว้าง 6 ม. ยาว 382 ม. -                    1,000,000          -                    -                   ร้อยละความพงึพอ ประชาชนสัญจรไปมา

กรีต สายบา้นหนองบวัลอง หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือมี ใจไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว และ

ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง - และปลอดภยั พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปลอดภยัขึน้

บา้นโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ต าบลสระแก้ว 3,056 ตร.ม.

อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัดขอนแก่น

581,947,500      1,433,414,450    458,024,000       424,942,000     รวม  2372  โครงการ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 683



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 684



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 685



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล า เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า
ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 686



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 ประจ าปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 687
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 688



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 689



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 690



หน่วยงาน
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ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 691



หน่วยงาน
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ส านักการช่าง
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 692
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 693



หน่วยงาน
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 694
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 695



หน่วยงาน
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ส านักการช่าง
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 696



หน่วยงาน
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 697
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 699



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 700
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 701
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ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 709



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 710



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

กองแผนฯ

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 711



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 712



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 713



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 714



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 715



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 716



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 717



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 718



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 719



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 720



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 721



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

และสัญจรไปมาสะดวก

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 722



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 723



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 724



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 725



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 726



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 727



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 728



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 729



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 730



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 731



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 732



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 733



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 734



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 735



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 736



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 737



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 738



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 739



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 740



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 741



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 742



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 743



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 744



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 745



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 746



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 747



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 748



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 749



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 750



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 751



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 752



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 753



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 754



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 755



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 756



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 757



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 758



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 759



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 760



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 761



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 762



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 763



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 764



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 765



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 766



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 767



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 768



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 769



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 770



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 771



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 772



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 773



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 774



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 775



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 776



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 777



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 778



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 779



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 780



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 781



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 782



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 783



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 784



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 785



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 786



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 787



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 788



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 789



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 790



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 791



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 792



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 793



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 794



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 795



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 796



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 797



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 798



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 799



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 800



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 801



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 802



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 803



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 804



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 805



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 806



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 807



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 808



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 809



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 810



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 811



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 812



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 813



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 814



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 815



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 816



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 817



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 818



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 819



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 820



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 821



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 822



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 823



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 824



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 825



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 826



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 827



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 828



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 829



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 830



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 831



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 832



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง
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ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 872



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 873



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 874



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 875



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 876



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 877



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 878



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 879



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 880



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 881



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 882



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 883



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 884



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 885



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 886



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 887



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 888



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 889



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 890



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 891



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 892



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 893



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 894



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 895



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 896



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 897



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 898



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 899



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 900



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 901



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

กองแผนฯ

กองแผนฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 902



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 903



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 904



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 905



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 906



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 907



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 908



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 909



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 986



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 987



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 988



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 989



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 990



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 991



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 992



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 993



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 994



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 995



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 996



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 997



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 998



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 999



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1000



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1001



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1002



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1003



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1004



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1005



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1006



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1007



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1008



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1009



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1010



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1011



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1012



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1013



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1014



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1015



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1016



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1017



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1018



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1019



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1020



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1021



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1022



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1023



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1024



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1025



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1026



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1027



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1028



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1029



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1030



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ช่างอุเทน

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1031



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1032



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1033



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1034



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1035



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1036



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1037



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1038



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1039



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1040



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1041



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1042



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1043



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1044



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1045



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1046



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1047



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1048



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1049



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1050



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1051



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1052



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1053



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1054



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1055



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1056



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1057



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1058



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1059



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1060



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1061



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1062



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1063



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1064



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1065



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1066



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1067



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1068



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1069



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1070



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1071



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1072



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1073



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1074



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1075



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1076



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1077



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1078



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1079



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1080



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1081



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1082



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1083



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1084



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1085



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1086



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1087



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1088



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1089



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1090



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1091



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1092



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1093



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1094



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1095



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1096



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1097



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1098



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1099



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1100



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1101



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1102



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1103



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1104



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1105



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1106



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1107



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1108



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1109



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1110



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1111



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1112



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1113



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1114



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1115



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1116



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1117



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1118



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1119



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1120



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1121



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1122



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1123



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1124



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1125



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1126



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1127



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1128



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1129



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1130



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1131



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1132



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1133



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1134



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1135



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1136



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1137



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1138



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1139



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1140



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1141



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1142



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1143



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1144



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1145



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1146



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1147



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1148



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1149



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1150



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1151



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1152



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1153



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1154



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1155



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1156



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1157



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1158



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1159



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1160



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1161



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1162



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1163



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1164



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1165



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1166



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1167



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1168



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1169



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1170



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1171



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1172



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1173



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1174



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1175



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1176



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1177



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1178



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1179



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1180



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1181



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1182



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1183



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1184



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1185



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1186



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1187



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1188



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1189



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1190



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1191



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1192



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1193



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1194



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1195



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1196



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1197



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1198



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1199



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1200



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1201



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1202



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1203



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1204



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1205



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1206



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1207



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1208



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1209



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1210



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1211



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1212



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1213



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1214
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1216
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1217
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ส านักการช่าง

ส านักการช่าง
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1218
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ส านักการช่าง

ส านักการช่าง
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1219
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ส านักการช่าง

ส านักการช่าง
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1220
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ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1221
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ทีร่ับผิดชอบ
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ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1222
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ส านักการช่าง
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1223
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ส านักการช่าง

ส านักการช่าง
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1224
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1225
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1226
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ส านักการช่าง
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1227
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ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1228



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 
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ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1229



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ
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ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1230
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ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1231
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ส านักการช่าง
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1232
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ส านักการช่าง
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1233
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ส านักการช่าง
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1234
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ส านักการช่าง
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1235
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1236
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1237
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1244
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1245
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1246
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1247
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1248
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1249
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1250
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1251
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ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1252



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1253



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1254



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1255



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1256



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1257



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1258



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1259



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1260



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1261



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1262



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1263



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1264



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1265



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1266



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1267



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1268



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1269



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1270



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1271



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1272



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1273



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1274



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1275



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1276



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1277



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1278



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1279



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1280



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1281



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1282



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1283



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1284



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1285



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1286



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1287



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1288



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1289



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1290



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1291



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1292



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1293



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1294



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1295



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1296



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1297



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1298



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1299



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1300



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1301



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1302



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1303



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1304



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1305



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1306



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1307



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1308



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1309



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1310



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1311



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1312



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1313



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1314



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1315



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1316



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1317



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1318



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1319



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1320



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1321



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1322



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1323



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1324



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1325



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1326



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1327



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1328



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1329



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1330



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1331



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1332



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1333



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1334



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1335



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1336



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1337



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1338



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1339



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1340



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1341



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1342



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1343



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1344



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1345



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1346



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1347



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1348



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1349



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1350



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1351



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1352



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1353



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1354



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1355



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1356



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1357



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1358



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1359



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1360



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1361



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1362



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1363



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1364



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1365



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1366



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1367



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1368



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1369



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1370



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1371



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1372



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1373



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1374



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1375



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1376



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1377



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1378



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1379



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1380



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1381



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1382



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1383



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1384



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1385



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1386



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1387



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1388



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1389



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1390



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1391



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1392



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1393



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1394



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1395



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1396



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1397



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1398



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1399



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1400



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1401



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1402



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1403



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1404



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1405



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1406



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1407



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1408



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1409



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1410



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1411



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1412



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1413



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1414



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1415



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1416



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1417



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1418



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1419



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1420



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1421



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1422



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1423



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1424



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1425



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1426



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1427



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1428



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1429



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1430



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1431



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1432



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1433



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1434



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1435



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1436



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1437



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1438



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1439



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1440



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1441



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1442



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1443



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1444



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1445



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1446



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1447



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1448



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1449



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1450



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1451



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1452



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1453



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1454



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1455



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1456



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1457



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1458



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1459



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1460



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1461



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1462



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1463



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1464



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1465



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1466



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1467



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1468



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1469



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1470



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1471



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1472



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1473



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1474



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1475



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1476



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1477



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1478



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1479



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1480



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1481



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1482



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1483



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1484



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1485



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1486



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1487



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1488



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1489



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1490



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1491



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1492



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1493



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1494



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1495



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1496



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1497



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1498



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1499



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1500



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1501



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1502



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1503



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1504



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1505



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1506



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1507



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1508



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1509



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1510



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1511



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1512



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1513



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1514



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1515



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1516



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1517



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1518



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1519



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1520



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1521



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1522



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1523



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1524



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1525



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1526



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1527



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1528



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1529



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1530



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1531



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1532



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1533



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1534



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1535



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1536



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1537



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1538



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1539



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1540



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1541



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1542



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1543



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1544



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1545



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1546



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1547



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1548



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1549



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1550



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1551



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1552



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1553



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1554



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1555



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1556



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1557



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1558



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1559



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1560



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1561



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1562



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1563



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1564



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1565



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1566



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1567



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1568



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1569



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1570



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1571



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1572



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1573



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1574



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1575



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1576



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1577



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1578



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1579



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1580



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1581



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1582



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1583



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1584



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1585



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1586



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1587



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1588



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1589



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1590



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1591



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1592



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1593



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1594



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1595



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1596



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1597



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1598



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1599



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1600



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1601



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1602



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1603



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1604



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1605



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1606



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1607



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1608



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1609



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1610



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1611



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1612



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1613



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1614



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1615



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1616



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1617



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1618



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1619



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1620



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1621



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1622



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1623



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1624



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1625



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1626



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1627



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1628



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1629



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1630



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1631



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1632



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1633



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1634



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1635



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1636



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1637



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1638



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1639



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1640



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1641



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1642



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1643



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1644



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1645



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1646



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1647



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1648



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1649



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1650



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1651



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1652



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1653



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1654



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1655



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1656



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1657



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1658



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1659



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1660



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1661



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1662



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1663



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1664



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1665



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1666



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1667



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1668



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1669



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1670



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1671



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1672



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1673



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1674



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1675



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1676



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1677



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1678



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1679



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1680



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1681



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1682



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1683



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1684



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1685



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1686



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1687



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1688



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1689



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1690



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1691



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1692



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1693



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1694



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1695



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1696



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1697



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1698



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1699



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1700



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1701



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1702



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1703



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1704



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1705



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1706



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1707



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1708



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1709



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1710



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1711



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1712



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1713



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1714



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1715



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1716



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1717



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1718



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1719



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1720



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1721



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1722



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1723



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1724



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1725



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1726



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1727



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1728



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1729



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1730



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1731



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1732



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1733



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1734



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1735



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1736



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1737



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1738



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1739



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1740



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1741



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1742



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1743



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1744



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1745



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1746



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1747



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1748



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1749



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1750



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1751



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1752



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1753



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1754



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1755



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1756



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1757



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1758



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1759



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1760



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1761



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1762



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1763



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1764



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1765



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1766



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1767



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1768



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1769



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1770



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1771



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1772



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1773



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1774



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1775



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1776



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1777



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1778



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1779



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1780



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1781



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1782



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1783



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1784



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1785



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1786



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1787



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1788



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1789



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1790



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1791



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1792



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1793



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1794



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1795



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1796



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1797



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1798



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1799



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1800



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1801



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1802



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1803



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1804



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1805



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1806



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1807



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1808



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1809



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1810



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1811



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1812



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1813



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1814



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1815



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1816



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1817



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1818



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1819



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1820



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1821



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1822



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1823



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1824



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1825



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1826



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1827



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1828



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1829



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1830



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1831



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1832



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1833



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1834



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1835



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1836



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1837



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1838



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1839



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1840



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1841



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1842



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1843



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1844



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1845



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1846



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1847



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1848



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1849



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1850



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1851



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1852



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1853



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1854



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1855



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1856



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1857



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1858



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1859



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1860



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1861



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1862



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1863



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1864



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1865



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1866



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1867



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1868



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1869



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1870



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1871



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1872



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1873



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1874



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1875



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1876



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1877



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1878



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1879



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1880



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1881



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1882



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1883



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1884



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1885



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1886



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1887



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1888



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1889



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1890



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1891



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1892



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1893



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1894



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1895



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1896



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1897



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1898



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1899



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1900



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1901



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1902



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1903



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1904



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1905



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1906



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1907



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1908



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1909



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1910



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1911



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1912



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1913



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1914



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1915



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1916



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1917



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1918



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1919



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1920



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1921



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1922



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1923



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1924



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1925



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1926



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1927



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1928



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1929



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1930



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1931



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1932



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1933



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1934



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1935



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1936



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1937



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1938



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1939



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1940



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1941



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1942



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1943



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1944



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1945



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1946



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1947



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1948



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1949



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1950



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1951



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1952



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1953



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1954



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1955



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1956



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1957



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1958



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1959



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1960



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1961



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1962



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1963



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1964



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1965



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1966



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1967



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1968



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1969



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1970



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1971



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1972



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1973



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1974



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1975



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1976



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1977



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1978



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1979



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1980



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1981



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1982



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1983



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1984



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1985



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1986



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1987



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1988



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1989



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1990



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1991



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1992



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1993



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1994



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1995



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1996



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1997



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1998



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 1999



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2000



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2001



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2002



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2003



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2004



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2005



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2006



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2007



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2008



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2009



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2010



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2011



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2012



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2013



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2014



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2015



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2016



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2017



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2018



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2019



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2020



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2021



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2022



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2023



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2024



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2025



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2026



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2027



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2028



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2029



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2030



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2031



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2032



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2033



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2034



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2035



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2036



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2037



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2038



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2039



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2040



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2041



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2042



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2043



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2044



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2045



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2046



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2047



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2048



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2049



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2050



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2051



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2052



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2053



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2054



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2055



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2056



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2057



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2058



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2059



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2060



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2061



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2062



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2063



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2064



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2065



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2066



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2067



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2068



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2069



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2070



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2071



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2072



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2073



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2074



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2075



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2076



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2077



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2078



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2079



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2080



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2081



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2082



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2083



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2084



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2085



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2086



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2087



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2088



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2089



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2090



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2091



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2092



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2093



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2094



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2095



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2096



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2097



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2098



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2099



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2100



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2101



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2102



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2103



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2104



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2105



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2106



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2107



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2108



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2109



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2110



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2111



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2112



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2113



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2114



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2115



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2116



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2117



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2118



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2119



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2120



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2121



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2122



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2123



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2124



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2125



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2126



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2127



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2128



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2129



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2130



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2131



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2132



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2133



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2134



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2135



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2136



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2137



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2138



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2139



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2140



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2141



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2142



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2143



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2144



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2145



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2146



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2147



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2148



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2149



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2150



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2151



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2152



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2153



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2154



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2155



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2156



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2157



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2158



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2159



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2160



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2161



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2162



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2163



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2164



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2165



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2166



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2167



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2168



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2169



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2170



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2171



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2172



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2173



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2174



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2175



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2176



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2177



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2178



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2179



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2180



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2181



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2182



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2183



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2184



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2185



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2186



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2187



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2188



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2189



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2190



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2191



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2192



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2193



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2194



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2195



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2196



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2197



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2198



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2199



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2200



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2201



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2202



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2203



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2204



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2205



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2206



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2207



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2208



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2209



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2210



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2211



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2212



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2213



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2214



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2215



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2216



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2217



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2218



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2219



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2220



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2221



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2222



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2223



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2224



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2225



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2226



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2227



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2228



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2229



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2230



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2231



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2232



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2233



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2234



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2235



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2236



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2237



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2238



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2239



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2240



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2241



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2242



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2243



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2244



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2245



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2246



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2247



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2248



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2249



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2250



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2251



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2252



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2253



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2254



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2255



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2256



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2257



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2258



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2259



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2260



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2261



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2262



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2263



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2264



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2265



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2266



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2267



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2268



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2269



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2270



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2271



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2272



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2273



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2274



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2275



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2276



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2277



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2278



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2279



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2280



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2281



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2282



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2283



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2284



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2285



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2286



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2287



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2288



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2289



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2290



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2291



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2292



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2293



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2294



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2295



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2296



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2297



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2298



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2299



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2300



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2301



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2302



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2303



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2304



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2305



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2306



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2307



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2308



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2309



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2310



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2311



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2312



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2313



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2314



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2315



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2316



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2317



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2318



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2319



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2320



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2321



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2322



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2323



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2324



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2325



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2326



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2327



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2328



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2329



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2330



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2331



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2332



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2333



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2334



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2335



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2336



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2337



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2338



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2339



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2340



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2341



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2342



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2343



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2344



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2345



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2346



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2347



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2348



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2349



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2350



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2351



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2352



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2353



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2354



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2355



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2356



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2357



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2358



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2359



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2360



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2361



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2362



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2363



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2364



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2365



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2366



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2367



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2368



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2369



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2370



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2371



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2372



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2373



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2374



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2375



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2376



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2377



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2378



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2379



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2380



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2381



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2382



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2383



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2384



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2385



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2386



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2387



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2388



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2389



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2390



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2391



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2392



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2393



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2394



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2395



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2396



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2397



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2398



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2399



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2400



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2401



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2402



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2403



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2404



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2405



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2406



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2407



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2408



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2409



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2410



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2411



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2412



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2413



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2414



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2415



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2416



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2417



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2418



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2419



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2420



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2421



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2422



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2423



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2424



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2425



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2426



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2427



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2428



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2429



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2430



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2431



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2432



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2433



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2434



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2435



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2436



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2437



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2438



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2439



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2440



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2441



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2442



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2443



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2444



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2445



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2446



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2447



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2448



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2449



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2450



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2451



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2452



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2453



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2454



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2455



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2456



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2457



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2458



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2459



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2460



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2461



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2462



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2463



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2464



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2465



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2466



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2467



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2468



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2469



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2470



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2471



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2472



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2473



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2474



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2475



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2476



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2477



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2478



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2479



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2480



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2481



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2482



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2483



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2484



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2485



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2486



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2487



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2488



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2489



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2490



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2491



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2492



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2493



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2494



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2495



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2496



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2497



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2498



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2499



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2500



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2501



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2502



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2503



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2504



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2505



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2506



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2507



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2508



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2509



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2510



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2511



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2512



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2513



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2514



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2515



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2516



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2517



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2518



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2519



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2520



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2521



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2522



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2523



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2524



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2525



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2526



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2527



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2528



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2529



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2530



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2531



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2532



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2533



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2534



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2535



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2536



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2537



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2538



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2539



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2540



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2541



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2542



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2543



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2544



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2545



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2546



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2547



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2548



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2549



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2550



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2551



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2552



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2553



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2554



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2555



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2556



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2557



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2558



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2559



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2560



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2561



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2562



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2563



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2564



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2565



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2566



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2567



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2568



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2569



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2570



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2571



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2572



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2573



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2574



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2575



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2576



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2577



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2578



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2579



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2580



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2581



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2582



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2583



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2584



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2585



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2586



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2587



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2588



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2589



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2590



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2591



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2592



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2593



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2594



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2595



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2596



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2597



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2598



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2599



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2600



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2601



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2602



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2603



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2604



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2605



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2606



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2607



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2608



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2609



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2610



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2611



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2612



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2613



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2614



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2615



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2616



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2617



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2618



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2619



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2620



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2621



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2622



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2623



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2624



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2625



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2626



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2627



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2628



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2629



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2630



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2631



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2632



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 2633


