


 

คํานํา 
 

               การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 
ประจําป  พ.ศ.2562 ขององคการบริหารสวนจั งหวัดขอนแกน ดํ า เนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559 ซ่ึงมีความสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของประชาชนและศักยภาพของทองถ่ิน 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เพ่ือใชกําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ิน โดยได
จัดทําใหสอดคลองกับสภาพปญหา และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน กับสถานะทางการคลัง โดยแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฯ ดังกลาว คณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดพิจารณา ใหความเห็นชอบ “ราง” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  ประจําป พ.ศ. 2562   ในคราวการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือ
วันท่ี 23 เมษายน 2562   

 
 

กองแผนและงบประมาณ 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

24 เมษายน 2562  
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 1

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกิจกรรมเทิดพระ  - เพื่อสนับสนุนและสงเสริม  - โรงเรียนในสังกัดฯ 100,000 100,000 100,000 100,000  - รอยละ 80 ของผูเขารวม  - ผูเขารวมโครงการ สํานักการศึกษาฯ

เกียรติ กิจกรรม TO BE การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ จํานวน 19 โรงเรียน โครงการ มีความรู มีความรูความเขาใจ

NUMBER ONE และกิจกรรม และเผยแพรพระราชกรณียกิจ และชุมชนในจังหวัดขอนแกน ความเขาใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับปญหาพิษภัย

รณรงคตอตานยาเสพติด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปญหาพิษภัยยาเสพติด ยาเสพติด และทราบถึง

และพระบรมวงศศานุวงศ และทราบถึงแนวทาง แนวทางการแกไขปญหา

 - เพื่อสนับสนุน และสงเสริม การแกไขปญหายาเสพติด ยาเสพติด

การจัดกิจกรรมปองกัน 

และแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา และชุมชน 

1 โครงการกิจกรรมเทิดพระ  - เพื่อสนับสนุนและสงเสริม  - โรงเรียนในสังกัดฯ - 100,000 150,000 150,000  - รอยละ 80 ของผูเขารวม  - ผูเขารวมโครงการ สํานักการศึกษาฯ

เกียรติ กิจกรรม TO BE การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และชุมชนในจังหวัดขอนแกน โครงการ มีความรู มีความรูความเขาใจ

NUMBER ONE และกิจกรรม และเผยแพรพระราชกรณียกิจ ความเขาใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับปญหาพิษภัย

รณรงคตอตานยาเสพติด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปญหาพิษภัยยาเสพติด ยาเสพติด และทราบถึง

และพระบรมวงศศานุวงศ และทราบถึงแนวทาง แนวทางการแกไขปญหา

 - เพื่อสนับสนุน และสงเสริม การแกไขปญหายาเสพติด ยาเสพติด

การจัดกิจกรรมปองกัน 

และแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา และชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)

    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ประจําป 2561 แบบ (ผ.01)-126 ขอ 7

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง เหตุผล เปลี่ยนเงินงบประมาณเนื่องจากโรงเรียนในสังกัดฯ ผานเขารวมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 2

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ สํานักการศึกษา ศาสนา -             400,000       400,000 400,000 - รอยละความพึงพอใจของ บุคลากรเกิดประสิทธิภาพ สํานักการศึกษาฯ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ของบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพ และวัฒนธรรม สังกัด ผูเขารวมโครงการ มากกวา ในการทํางาน เกิดความรัก

สํานักการศึกษา ศาสนาและ ในการทํางานมากขึ้น องคการบริหารสวนจังหวัด รอยละ 80 ความสามัคคีในการทํางาน

วัฒนธรรม สังกัดองคการ ขอนแกน

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ สํานักการศึกษา ศาสนา -             400,000       400,000 400,000 - รอยละความพึงพอใจของ บุคลากรเกิดประสิทธิภาพ สํานักการศึกษาฯ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ของบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพ และวัฒนธรรม สังกัด ผูเขารวมโครงการ มากกวา ในการทํางาน เกิดความรัก

สํานักการศึกษา ศาสนาและ ในการทํางานมากขึ้น องคการบริหารสวนจังหวัด รอยละ 80 ความสามัคคีในการทํางาน

วัฒนธรรม ผูบริหารสถาน ขอนแกน

ศึกษา ขาราชการครู และ

บุคลการทางการศึกษาใน

สังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน

3 โครงการคาย STEM ศึกษา 1. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรู เปาหมายเชิงปริมาณ - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 1. นักเรียนไดรับความรู สํานักการศึกษาฯ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และทักษะดานวิทยาศาสตร 1. นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการ ของนักเรียนที่เขารวม ความเขาใจสื่อการเรียน

ของโรงเรียนในสังกัด เทคโนโลยี คณิตศาสตร บริหารสวนจังหวัดขอนแกน โครงการมีความรู การสอน STEM

องคการบริหารสวนจังหวัด และพลังงานสิ่งแวดลอม 2. ครูโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร ความเขาใจและสามารถ 3. นักเรียนสามารถใช

ขอนแกน 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร สวนจังหวัดขอนแกน ใชสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน

ทางการศึกษา ในการจัดกระบวน เปาหมายเชิงคุณภาพ STEM STEM

การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร  1. นักเรียนที่เขารวมโครงการสามารถ 3. นักเรียนมีแนวคิดใหมๆ 

เทคโนโลยี คณิตศาสตร นําความรูที่ไดมาประยุกตใชใน ในการใชสื่อการเรียน

และพลังงานสิ่งแวดลอมใหกับผูเรียน การเรียนรูและในชีวิตประจําวันได การสอน STEM

รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 แบบ (ผ.01)-22 ขอ 22

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง เหตุผล เพื่อพัฒนาความรูตลอดจนความสามัคคีในการปฏิบัติงานระหวางบุคคลสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมกับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ขอนแกน

รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 แบบ (ผ.01)-25 ขอ 38



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 3

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

3 โครงการคาย STEM ศึกษา 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูสอน เปาหมายเชิงปริมาณ - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 ของครู และ 1.ครูผูสอนที่รวมโครงการ สํานักการศึกษาฯ

ของโรงเรียนในสังกัด สาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 1. นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการ นักเรียนที่เขารวมโครงการ ไดรับความรู ความเขาใจ

องคการบริหารสวนจังหวัด คณิตศาสตร และเทคโนโลยี บริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีความรู ความเขาใจ และ มีทักษะการใชเทคนิค

ขอนแกน ใหมีความรู ความเขาใจ และมี 2. ครูโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร สามารถใชสื่อการเรียน การสอนเชิงการคิด

ทักษะการใชเทคนิคการสอนเชิง สวนจังหวัดขอนแกน การสอน พัฒนาการศึกษา วิเคราะห และสรางสรรค

การคิด วิเคราะห และสรางสรรค เปาหมายเชิงคุณภาพ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สามารถจัดการเรียน

สามารถจัดการเรียนการสอน 1. นักเรียนที่เขารวมโครงการสามารถ (STEM Education) การสอนตามแนวทาง

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา นําความรูที่ไดมาประยุกตใชใน สะเต็มศึกษา

(STEM Education) และนําไป การเรียนรูและในชีวิต (STEM Education) และ

ประยุกตใชในการจัดการเรียน ประจําวันได นําไปประยุกตใชในการ

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดการเรียนการสอนได

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน อยางมีประสิทธิภาพ

ในการเรียนดานวิทยาศาสตร 2.นักเรียนที่รวมโครงการ

เทคโนโลยี วิศวกรรม และ ไดรับความรู ความเขาใจ

คณิตศาสตร ตามแนวทางสะเต็ม ในการเรียนดาน

ศึกษา (STEM Education) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

3.เพื่อพัฒนาใหผูเรียนสามารถ วิศวกรรม และคณิตศาสตร

คิด วิเคราะห สรางสรรค และ ตามแนวทางสะเต็ม

เรียนรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ศึกษา (STEM Education)

วิศวกรรม และคณิตศาสตร ตาม 3.นักเรียนที่รวมโครงการ

แนวทางสะเต็มศึกษา สามารถคิด วิเคราะห

(STEM Education) ไดดวยตนเอง สรางสรรคฺ และเรียนรู

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

วิศวกรรม และคณิตศาสตร

ตามแนวทางสะเต็ม

(STEM Education) 

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง เหตุผล เนื่องจากเพิ่มกลุมเปาหมายใหครบทั้ง 3 ระดับ ไดแก ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 4

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

4 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - 2,000,000 3,090,000 3,090,000  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบานบะแค ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

และองคความรูของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

 - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

ศูนยการเรียนรูอาเซียน

ศึกษา



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 5

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

สนับสนุนคาใชจายในการ  -คาใชจายในการพัฒนา

บริหารสถานศึกษา สื่อการเรียนการสอนโดย

โรงเรียนบานบะแค (ตอ) การมีสวนรวมของครู ชุมชน

และ นักเรียน

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 -คาใชจายโครงการบริหาร

จัดการโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานในการพัฒนาทองถิ่น

(SBMLD)

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน ฯลฯ

-                3,500,000    4,640,000    4,640,000     รวม 4 โครงการ



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 6

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ไหลทางขาง -                    4,992,000          -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองกอย หมูที่ 3 ตําบลแดงใหญ คมนาคมที่สะดวก ละ 0.50 เมตร ยาว 2,000 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

- บานโนนเรือง หมูที่ 18 ตําบลบานคอ และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2) ไมนอยกวา 14,000 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ไหลทางขาง -                    2,496,000          -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเนินทอง หมูที่ 15 ตําบลบานคอ คมนาคมที่สะดวก ละ 0.50 เมตร ยาว 1,000 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2) ไมนอยกวา 7,000 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  ประจําป 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 7

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 - บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 65 เมตร ไหลทางขาง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ดอนดูเมืองใหม หมูที่ 15 ตําบลพระลับ และปลอดภัย ละ 0.50 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ยาว 228 เมตร 

รวมความยาว 293 เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

กวา 1,823 ตร.ม.

4 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 - บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 456 เมตร หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองไฮ หมูที่ 8 ตําบลพระลับ และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,824 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานบึงฉิม หมูที่ 4 ตําบลบึงเนียม - คมนาคมที่สะดวก 4 เมตร ยาว 222 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 209 และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ขอนแกน - เชียงยืน) อําเภอเมือง พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 888 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 8

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรชวงที่ 1 -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกทา หมูที่ 11 ตําบลหนองตูม - คมนาคมที่สะดวก กวาง 4.50 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 และปลอดภัย ยาว 115 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2 กวาง 3.50 เมตร

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ยาว 47 เมตร

ชวงที่ 3 กวาง 3 เมตร 

ยาว 71 เมตร

หนา 0.15 เมตร

รวมระยะทาง 233 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 893  ตร.ม.

7 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานคําแกนคูณ เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 12 ตําบลมวงหวาน - คมนาคมที่สะดวก 5 เมตร ยาว 2,545 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 2,023 ลบ.ม.(บดอัดแนน)



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 9

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

8 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกสงา เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลทรายมูล - ตําบลบัวใหญ คมนาคมที่สะดวก 5 เมตร ยาว 2,480 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,971 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

9 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหัวบึง หมูที่ 9 เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง -                    498,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตําบลทรายมูล - ตําบลพังทุย คมนาคมที่สะดวก 5 เมตร ยาว 2,540 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย  รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 2,019 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

10 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแซง เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลวังชัย - ตําบลทากระเสริม คมนาคมที่สะดวก 5 เมตร ยาว 2,550 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 2,027 ลบ.ม.(บดอัดแนน)



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 10

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

11 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานวังชัย หมูที่ 6 เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตําบลวังชัย - บานนายม หมูที่ 2 คมนาคมที่สะดวก 5 เมตร ยาว 2,545 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 2,023 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

12 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโสกรัง หมูที่ 3 ตําบลศรีสุข - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,150 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานวังขอนยม หมูที่ 10 ตําบลนาจาน และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 7,290 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

13 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานผาสุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 11 ตําบลบริบูรณ - บานซําจําปา คมนาคมที่สะดวก ยาว 3,100 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรหินคลุกไมนอย

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 กวา 1,302 ลบ.ม.



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 11

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

14 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโคกเจริญ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 15 ตําบลศรีสุข - บานวังขอนยม คมนาคมที่สะดวก ยาว 3,100 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 10 ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรหินคลุกไมนอย

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 กวา 1,302 ลบ.ม.

15 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานเบ็ญจวัลย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลบานใหม - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,275 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ศรีสุข อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,467 ลบ.ม.

16 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานศรีอุบล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลบานใหม - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,490 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแดง อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,606 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 12

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

17 ปรับปรุงถนนลุกรัง บานเบ็ญจวัลย เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลบานใหม - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 500 เมตร หนา 0.15 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

วังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย เมตร ปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

กวา 397 ลบ.ม.

ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,745 เมตร

หนา 0.15 เมตร ปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 1,125 

ลบ.ม. ความยาวรวม

2,245 เมตร หรือมี

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ปริมาตรลูกรังรวมไมนอย

กวา 1,522 ลบ.ม.

18 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานใหมสามัคคี เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลบานใหม - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,430 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,567 ลบ.ม. (บดอัดแนน)



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 13

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

19 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานศรีอุบล หมูที่ 5 เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตําบลบานใหม - ถนนลาดยางสายบาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 800 เมตร หนา 0.15 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สันติสุข - บานศรีอุบล อําเภอสีชมพู และปลอดภัย เมตร ปริมาตรลูกรังไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน กวา 636 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,490 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 961 

ลบ.ม. ความยาวรวม

2,290 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังรวมไมนอย

กวา 1,597 ลบ.ม.

20 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโสกจานนาดี เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลบานใหม - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,378 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ภูหาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,533 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 14

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

21 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานเบ็ญจวัลย เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลบานใหม - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,100 เมตร หนา ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแดง อําเภอสีชมพู และปลอดภัย 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 874 ลบ.ม.

ชวงที่ 2  กวาง 4 เมตร

ยาว 1,126 เมตร หนา

0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง

ไมนอยกวา 726 ลบ.ม.

ความยาวรวม 2,226 เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม

นอยกวา 1,600 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

22 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโสกจานนาดี เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลบานใหม - ถนนลาดยาง คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,378 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สายบานโสกจานนาดี - บานหนองแดง และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,533 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 15

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

23 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกมวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    279,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 10 ตําบลศรีสุข - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,300 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานใหม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 838 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

24 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานสวนสวรรค เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลบานใหม - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,434 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ภูหาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,569 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

25 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานใหมสามัคคี เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    221,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลบานใหม - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,100 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

วังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 709 ลบ.ม.



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 16

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

26 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานศรีอุบล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลบานใหม - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,325 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,499 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

27 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อําเภอพล คมนาคมที่สะดวก ยาว 172 เมตร หนา 0.15 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ไมนอยกวา 860 ตร.ม.

28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานสระบัว หมูที่ 1 ตําบลเพ็กใหญ คมนาคมที่สะดวก ยาว 172 เมตร หนา 0.15 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

- บานศรีรุงเรือง หมูที่ 11 และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลลอมคอม อําเภอพล ไมนอยกวา 860 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 17

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสรางเอี่ยน หมูที่ 8 ตําบลปาปอ คมนาคมที่สะดวก ยาว 169 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอบานไผ - ตําบลบานหัน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 845 ตร.ม.

30 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองตับเตา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 7 ตําบลปาปอ - ตําบลแคนเหนือ คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,875 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ลาดชัน 1:2 หรือมีปริมาตร

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ลูกรังไมนอยกวา 1,495

ลบ.ม. (บดอัดแนน)

31 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนทัน หมูที่ 1 ตําบลโนนทัน - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,200 เมตร ถมดินสูง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานฝาง หมูที่ 9 ตําบลโนนทอง และปลอดภัย เฉลี่ย 1 เมตร ชวงที่ 2 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน กวาง 5 เมตร ยาว 200 

เมตร ถมดินสูง 1 เมตร

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 รวมความยาว 1,400 เมตร

หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย

กวา 9,100 ลบ.ม. 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 18

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

32 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนทัน หมูที่ 1 ตําบลโนนทัน - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,700 เมตร ถมดินสูง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหินลาด หมูที่ 12 ตําบลโนนทอง และปลอดภัย เฉลี่ย 0.85 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ปริมาตรดินถมไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 9,067 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

33 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานรองสมอ หมูที่ 10 ตําบลโนนทัน - คมนาคมที่สะดวก ยาว 990 เมตร ถมดินสูง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองแวง หมูที่ 7 และปลอดภัย เฉลี่ย 0.95 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ พรอมวางทอคอนกรีตเสริม

จังหวัดขอนแกน เหล็ก มอก.ชั้น 3 Ø 0.40

เมตร จํานวน 28 ทอน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร

ยาว 440 เมตร ถมดินสูง

เฉลี่ย 0.95 เมตร 

รวมความยาว 1,430 เมตร

หรือมีปริมาตรดินถมไม

นอยกวา 8,765 ลบ.ม.



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 19

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

34 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองโน หมูที่ 8 ตําบลบานเม็ง คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,400 เมตร ถมดินสูง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

- ปาสงวนภูเม็งทอง อําเภอหนองเรือ และปลอดภัย เฉลี่ย 1 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน เชื่อมเขตอําเภอบาน ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 

แทน จังหวัดชัยภูมิ 9,100 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

35 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองเรือ หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเรือ - แหลงเกษตรตําบล และปลอดภัย เฉลี่ย 1 เมตร พรอมวางทอ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนทอง อําเภอหนองเรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.

จังหวัดขอนแกน ชั้น 3 Ø 1 เมตร จํานวน

16 ทอน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร 

ยาว 300 เมตร ถมสูงเฉลี่ย

1 เมตร รวมความยาว

1,300 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 

8,450 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก ยาว 171 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

2322 (กระนวน - ซําสูง) และปลอดภัย ไหลทางขางละ 0.50 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานใหมชัยมงคล หมูที่ 19 ตําบลหนอง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย

โก - บานสางทิพย หมูที่ 8 กวา 855 ตร.ม.

ตําบลน้ําออม อําเภอกระนวน

จังหวัดขอนแกน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

37 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโนนสวรรค หมูที่ 5 - คมนาคมที่สะดวก ยาว 172 เมตร หนา 0.15 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานกุดจาน หมูที่ 4 ตําบลน้ําออม - และปลอดภัย เมตรไหลทางลูกรังขางละ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานผักหนาม หมูที่ 4 ตําบลหนองกุง 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่

ใหญ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา 860

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

38 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานบะแค เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลแวงใหญ - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,240 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโนนสวรรค หมูที่ 3 ตําบลคอนฉิม และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอหนองแวง จังหวัดขอนแกน ปริมาตรหินคลุกไมนอย

กวา 644 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

39 ปรับปรุงถนนลูกรังจากทางหลวงชนบท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมายเลข 4008 บานหนองไห หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองแปน - ตําบลทาศาลา และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

40 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานแจง หมูที่ 7 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตําบลหนองแปน - บานหวยหินเกิ้ง คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

41 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแปน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 12 ตําบลหนองแปน คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - บานชีกกคอ หมูที่ 7 และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

42 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหัน หมูที่ 2 - เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองขาม หมูที่ 11 ตําบลกุดเคา - คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

43 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวงหมาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เลข 2062 บานโนนเขวา หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลสวนหมอน - ตําบลหนองแปน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

44 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนเขวา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลสวนหมอน - ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2062 และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

45 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองขาม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 11 - บานหนองโน หมูที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี - เขต และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

46 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสํานักสงฆ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ซับโปงลาง บานหวยแลง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

47 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกสูง หมูที่ 4 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตําบลนางาม - บานเหลาใหญ หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

48 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองสองหอง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลนางาม - ตําบลคําแคน คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

49 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนคูณ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 25

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

50 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมายเลข 2062 บานนาฮี หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลคําแคน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

51 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาลอม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

52 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองคู หมูที่ 5 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตําบลพระยืน - ตําบลทาศาลา คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 26

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

53 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานศาลาทิพย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 13 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานหนองคลองนอย หมูที่ 8 และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

54 ปรับปรุงถนนลุกรัง บานศาลาทิพย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 13 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานคํานอย หมูที่ 4 ตําบลคําแคน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

55 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานเหลาใหญ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 14 ตําบลนาขา - ทางหลวงชนบท คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมายเลข 4053 อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม. (บดอัดแนน)



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 27

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

56 กอสรางถนนดิน บานหนองสองหอง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    498,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก ยาว 935 เมตร สูงเฉลี่ย ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอตําบล และปลอดภัย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองคู อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ดินถมไมนอยกวา 4,637 

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

57 กอสรางถนนดิน บานโนนแสนสุข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    498,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 10 ตําบลหนองแปน - ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 935 เมตร สูงเฉลี่ย ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ดินถมไมนอยกวา 4,637 

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ลบ.ม.  (บดอัดแนน)

58 กอสรางถนนดิน บานหนองสองหอง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    498,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก ยาว 935 เมตร สูงเฉลี่ย ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอตําบล และปลอดภัย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองสังข อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ดินถมไมนอยกวา 4,637 

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ลบ.ม. (บดอัดแนน)



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 28

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

59 กอสรางถนนดิน บานคําแคนใต หมูที่ 1 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    498,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - คมนาคมที่สะดวก ยาว 935 เมตร สูงเฉลี่ย ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน และปลอดภัย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ดินถมไมนอยกวา 4,637 

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ลบ.ม.  (บดอัดแนน)

60 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโตน หมูที่ 1 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตําบลบานโตน - บานพระบุ หมูที่ 1 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,950 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,550 ลบ.ม.  (บดอัดแนน)

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

61 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลหนองแวง - บานขามปอม คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,950 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,550 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 29

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

62 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองจิก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    232,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,000 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานหวา หมูที่ 2 ตําบลบานหวา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 795 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

งานดินถมคันทางยาว

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 500 เมตร (สูงเฉลี่ย) 0.80

เมตร หรือมีปริมาตรดินถม

ไมนอยกวา 2,880 ลบ.ม.

63 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงเกา หมูที่ 4 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    268,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตําบลบานโตน อําเภอพระยืน - บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 900 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองขาม หมูที่ 2 ตําบลโนนสมบูรณ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 715 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)

งานดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ยาว 510 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินถมเกลี่ยเรียบ

ไมนอยกวา 3,876 ลบ.ม.
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64 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โสกดั่ง หมูที่ 3 ตําบลโคกงาม - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,360 เมตร สูงเฉลี่ย ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานบะยาว หมูที่ 6 ตําบลหนองบัว และปลอดภัย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ดินถมไมนอยกวา 4,590 

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

65 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนแดงนอย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลบานแทน - ตําบลปอแดง คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,865 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,483 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

66 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหัวฝาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 2 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,865 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,483 ลบ.ม.
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67 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานมาบตากลา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,865 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตตําบลหนองปลาหมอ อําเภอ และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โนนศิลา  จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,483 ลบ.ม.

68 กอสรางถนนดิน บานสะอาด หมูที่ 4 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 เมตร -                    498,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตําบลกุดธาตุ - ทางหลวงแผนดินหมาย คมนาคมที่สะดวก ยาว 392 เมตร สูงเฉลี่ย ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เลข 2133 อําเภอหนองนาคํา และปลอดภัย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ดินถมไมนอยกวา 10,535

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ลบ.ม.

69 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานผักหวาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลหนองปลาหมอ - คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,355 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหลุบคา หมูที่ 7 ตําบลโนนศิลา และปลอดภัย งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน เรียบ หนา 0.10 เมตร

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ปริมาตรหินคลุกไมนนอย

กวา 704 ลบ.ม.

(เกลี่ยเรียบ)
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70 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานดูนอย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 7 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,355 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง เขตตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ และปลอดภัย งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน เรียบ หนา 0.10 เมตร

ปริมาตรหินคลุกไมนนอย

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 กวา 704 ลบ.ม.

(เกลี่ยเรียบ)

71 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโสกขาแกว หมูที่ 3 - บานซําโอง คมนาคมที่สะดวก ยาว 175 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 6 ตําบลหวยเตย อําเภอซําสูง และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมถนนสายอําเภอเชียงยืน ที่คอนกรีตไมนอยกวา 875

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

72 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนเขียง หมูที่ 4 ตําบลคําแมด คมนาคมที่สะดวก ยาว 175 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน - และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองนาไรเดียว ตําบลกุดดุก ที่คอนกรีตไมนอยกวา 875

อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562
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73 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    484,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวง 4021 - บานโนนตุน คมนาคมที่สะดวก ยาว 170 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 นอยกวา 850 ตร.ม.

74 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    484,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวงหมายเลข 4021 - บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 170 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองกลาง หมูที่ 4 ตําบลสงเปอย และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 นอยกวา 850 ตร.ม.

75 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    484,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวงภูเวียงหนองแก - บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 170 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โคกไร หมูที่ 7 ตําบลสงเปอย และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ไมนอยกวา 850 ตร.ม.
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76 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    484,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวงภูเวียงหนองแก - บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 170 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนพันชาติ หมูที่ 9 ตําบลสงเปอย และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ไมนอยกวา 850 ตร.ม.

77 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    484,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวงภูเวียงหนองแก - บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 170 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ธารทอง หมูที่ 10 ตําบลสงเปอย และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ไมนอยกวา 850 ตร.ม.

78 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    484,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวงภูเวียงหนองแก - บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 170 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สงเปอย หมูที่ 11 ตําบลสงเปอย และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ไมนอยกวา 850 ตร.ม.



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 35

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

79 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    450,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวงภูเวียงหนองแก - บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 158 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สงเปอย หมูที่ 1 ตําบลสงเปอย และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ไมนอยกวา 790 ตร.ม.

80 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    484,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนคูณ หมูที่ 11 ตําบลหนองกุง คมนาคมที่สะดวก ยาว 170 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ธนสาร - ทางหลวงหมายเลข 2038 และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 850 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

81 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    420,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโพธิ์ตาก หมูที่ 10 - บานโนนฆอง คมนาคมที่สะดวก ยาว 188 เมตร ชั้นพื้นทาง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 5 ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ และปลอดภัย (หินคลุกแนน) หนา 0.10 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 4063 เมตรา มีไหลทางขางละ 1

ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง เมตร หือมีพื้นที่ลาดยาง

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 1,504 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 36

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

82 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    420,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แยกบานดอนโมง - บานกงกลาง คมนาคมที่สะดวก ยาว 188 เมตร ชั้นพื้นทาง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานดอนโมง หมูที่ 8 ตําบลบานกง และปลอดภัย (หินคลุกแนน) หนา 0.10 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 เมตร มีไหลทางขางละ 1

(ถนนมะลิวรรณ) ตําบลจรเข เมตร หือมีพื้นที่ลาดยาง

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 1,504 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

83 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนตุน หมูที่ 7 ตําบลดอนหัน - คมนาคมที่สะดวก ยาว 200 เมตร ไหลทาง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 และปลอดภัย ขางละ 0.50 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2) พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,400 ตร.ม.

84 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    450,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จากทางหลวงหนองแก - บานสงเปอย คมนาคมที่สะดวก ยาว 158 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ไมนอยกวา 790 ตร.ม.



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 37

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

85 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหลุบหญาคา หมูที่ 9 ตําบลดอน คมนาคมที่สะดวก ยาว 175 เมตร ไหลทาง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 และปลอดภัย ขางละ 1.00 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2) พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,400 ตร.ม.

86 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโสกอุดม หมูที่ 7 ตําบลวังหินลาด คมนาคมที่สะดวก ยาว 315 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงหมายเลข 288 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 1,890 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

87 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองทุม หมูที่ 2 ตําบลวังหินลาด คมนาคมที่สะดวก ยาว 315 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน 1,890 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 38

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

88 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนทองหลาง หมูที่ 3 ตําบลนา คมนาคมที่สะดวก ยาว 315 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองทุม - ทางหลวงหมายเลข 12 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 1,890 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

89 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนโก หมูที่ 6 ตําบลนาหนองทุม คมนาคมที่สะดวก ยาว 315 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงหมายเลข 201 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 1,890 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

90 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงเค็ง หมูที่ 5 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ถึง บานโนนงิ้ว หมูที่ 8 ตําบลทาศาลา คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอมัญจาคีรี - เขตตําบลพระบุ และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม.



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 39

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

91 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหัวนากลาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลทาศาลา - พื้นที่สวนปา คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

92 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานทาศาลา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 2 ตําบลทาศาลา - บานโนนสวาง คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 7 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

93 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

แผนดินหมายเลข 2062 - บานไสไก คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 40

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

94 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองหญา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ปลอง หมูที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก - บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนคูณ หมูที่ 4 ตําบลทาศาลา และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

95 ปรับปรุงถนนลูกรัง ทางหลวงหมายเลข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

229 บานหนองโจด หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี - ตําบล และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

96 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองขาม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 11 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 41

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

97 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหลุบคา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

98 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองโน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

99 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานแจง หมูที่ 7 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

100 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานไสไก หมูที่ 1 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี - บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

แกนประดู หมูที่ 8 ตําบลพระยืน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

101 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ชนบท 4008 - วัดปาสันติธรรม คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานโคกกลาง หมูที่ 9 ตําบลสวนหมอน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)

102 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหวายหลึม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 15 ตําบลนาขา - บานโนนงาม คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,280 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 2 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,812 ลบ.ม.(บดอัดแนน)
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

103 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4.50 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองกุง หมูที่ 17 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก ยาว 96 เมตร  ชวงที่ 2 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 และปลอดภัย กวาง 4 เมตร ยาว 115 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง เมตร หนา 0.15 เมตร

จังหวัดขอนแกน รวมระยะทาง 211 เมตร

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 892 ตร.ม.

104 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 222 -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนมวง หมูที่ 12 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง กวา 888 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

105 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 178 -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนมวง หมูที่ 3 (ซอยศาลเจา) คมนาคมที่สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดินหมาย และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เลข 230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแกน) กวา 890 ตร.ม.

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

106 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนสมบูรณ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    498,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 2 ตําบลโนนสมบูรณ - บานแสง คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,540 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สวาง หมูที่ 4 ตําบลนางิ้ว อําเภอเขา และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

สวนกวาง จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 2,019 ลบ.ม.

107 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนหัวชาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 เมตร -                    450,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขา คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,390 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สวนกวาง จังหวัดขอนแกน - บานปาไม และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

สะอาด จังหวัดอุดรธานี 1,522 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

108 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนหัวชาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขา คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,545 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

สวนกวาง จังหวัดขอนแกน - ตําบล และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

กุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

จังหวัดอุดรธานี 2,023 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

109 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนแดง หมูที่ 2 ตําบลดอนหัน - คมนาคมที่สะดวก ยาว 369 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2) 1,845 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

110 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนหัน หมูที่ 1 ตําบลดอนหัน - คมนาคมที่สะดวก ยาว 369 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองโขย หมูที่ 2,19 ตําบลทาพระ และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2) 1,845 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

111 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหญาแพรก หมูที่ 13 - บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 310 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนตุน หมูที่ 7 ตําบลดอนหัน - ทาง และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หลวงแผนดินหมายเลข 208 1,860 ตร.ม.

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

112 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสวางมรรคา หมูที่ 8 ตําบลดอนหัน คมนาคมที่สะดวก ยาว 369 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 1,845 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

113 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองเม็ก หมูที่ 3 ตําบลโนนสม คมนาคมที่สะดวก ยาว 174 เมตร ไหลทาง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 และปลอดภัย ขางละ 1.00 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

(ชวงที่ 2) 1,392 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

114 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนสมบูรณ หมูที่ 1 ตําบลโนนสม คมนาคมที่สะดวก ยาว 230 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 1,380 ตร.ม.

(ชวงที่ 2)

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

115 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองกระหนวน หมูที่ 4 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 230 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดินหมาย และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เลข 2 อําเภอบานแฮด 1,380 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2)

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

116 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนทัน หมุที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก ยาว 369 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง บานวังหวา หมูที่ 8,11 ตําบลบาน และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 1,845 ตร.ม.

(ชวงที่ 2)

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

117 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานพรมนิมิต หมูที่ 4 ตําบลโคกสี - คมนาคมที่สะดวก ยาว 237 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 1,185 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

118 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานเลิง หมูที่ 8 ตําบลโคกสี - ทาง คมนาคมที่สะดวก ยาว 370 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงแผนดินหมายเลข 2183 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2) 1,850 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

119 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกแปะ หมูที่ 12 ตําบลโคกสี - คมนาคมที่สะดวก ยาว 370 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 1,850 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

120 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    418,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 - บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 190 เมตร ไหลทาง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

โนนเรือง หมูที่ 6,18 ตําบลบานคอ และปลอดภัย ขางละ 1.00 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,520 ตร.ม.



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 49

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

121 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนดู หมูที่ 3,11 ตําบลบึงเนียม คมนาคมที่สะดวก ยาว 372 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 1,860 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

122 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดงพอง หมูที่ 10 ตําบลศิลา - ทาง คมนาคมที่สะดวก ยาว 375 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอ และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2) 1,875 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

123 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานฮองเดื่อ หมูที่ 9 ตําบลบึงเนียม - คมนาคมที่สะดวก ยาว 372 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 1,860 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 50

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

124 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ สายที่ 1 กวาง 4 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโคกนอย หมูที่ 4 ตําบลพระลับ - คมนาคมที่สะดวก ยาว 320 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 และปลอดภัย สายที่ 2 กวาง 4 เมตร รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2) ยาว 141 เมตร

รวมความยาว 461 เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 กวา 1,844 ตร.ม.

125 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

วัดปาศรีบูรพา บานหนองแสง หมูที่ 17 คมนาคมที่สะดวก ยาว 461 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลพระลับ - ทางหลวงแผนดินหมาย และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 1,844 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

126 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานบึงเรือใหญ หมูที่ 10 - บานโคกสี คมนาคมที่สะดวก ยาว 148 เมตร หนา 0.15 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 1 ตําบลโคกสี - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2183 อําเภอเมือง ไมนอยกวา 888 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 51

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

127 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานดอนยาง หมูที่ 16 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก ยาว 222 เมตร หนา 0.15 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง ไมนอยกวา 888 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

128 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหิน หมูที่ 8 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก ยาว 222 เมตร หนา 0.15 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง ไมนอยกวา 888 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

129 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3.50 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานทาแก หมูที่ 6 ตําบลศิลา - คมนาคมที่สะดวก ยาว 253 เมตร หนา 0.15 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสี อําเภอเมือง และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 885.50 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 52

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

130 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนราศรี หมูที่ 18 (คุมเกาบาท) - คมนาคมที่สะดวก ยาว 173 เมตร หนา 0.15 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานคําไฮ หมูที่ 3 ตําบลหนองโก - และปลอดภัย เมตร ไมมีไหลทาง หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 5 ตําบล มีพื้นที่คอนกรีตไมนอย

ดูนสาด อําเภอกระนวน กวา 865 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

131 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนราศรี หมูที่ 18 (คุมเกาบาท) - คมนาคมที่สะดวก ยาว 173 เมตร หนา 0.15 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานผักแวน หมูที่ 16 ตําบลหนองโก - และปลอดภัย เมตร ไมมีไหลทาง หรือ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 5 ตําบล มีพื้นที่คอนกรีตไมนอย

ดูนสาด อําเภอกระนวน กวา 865 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 53

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

132 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงองคการบริหารสวน คมนาคมที่สะดวก ยาว 173 เมตร หนา 0.15 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน สาย ขก ถ 10049 และปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

(บานหนองโน - บานทุงใหญ) - บาน 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่

คํามืด หมูที่ 3 ตําบลบานฝาง คอนกรีตไมนอยกวา

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 865 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

133 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกสะอาด หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ยาว 173 เมตร หนา 0.15 ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหวยโจด - บานเวียงแกว หมูที่ 2 และปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลหนองกุงใหญ อําเภอกระนวน 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่

จังหวัดขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา

865 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

134 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 6 เมตร -                    500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนคอม หมูที่ 1 ตําบลโนนคอม - คมนาคมที่สะดวก ยาว 140 เมตร หนา 0.15 . ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 840 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 54

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

135 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 6 เมตร -                    500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาฝายเหนือ หมูที่ 5 ตําบลนาฝาย คมนาคมที่สะดวก ยาว 140 เมตร หนา 0.15 . ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 840 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

136 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 6 เมตร -                    500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานโนนเตาเหล็ก หมูที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ยาว 140 เมตร หนา 0.15 . ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลวังสวาบ - บานสองคอน หมูที่ 3 และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน ไมนอยกวา 840 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

137 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 6 เมตร -                    500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนาน้ําซํา หมูที่ 5 ตําบลภูผามาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 140 เมตร หนา 0.15 . ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 840 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 55

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

138 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 6 เมตร -                    500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานซําภูทองใต หมูที่ 2 ตําบลภูผามาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 140 เมตร หนา 0.15 . ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา  840 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

139 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 6 เมตร -                    500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสวางโนนสูง หมูที่ 3 ตําบลภูผามาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 140 เมตร หนา 0.15 . ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอภูผามาน - ตําบลนาหนองทุม และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 840 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

140 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 5 เมตร -                    500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานปามวง หมูที่ 9 ตําบลโคกสําราญ คมนาคมที่สะดวก ยาว 166 เมตร หนา 0.15 . ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ทางหลวงชนบทหมายเลข 1309 และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 830 ตร.ม.

(ชวงที่ 2) 

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 56

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

141 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 5 เมตร -                    500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองเกี่ยว หมูที่ 3 (ขางวัดทาง คมนาคมที่สะดวก ยาว 166 เมตร หนา 0.15 . ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทิศเหนือ) ตําบลโคกสําราญ - ทาง และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หลวงแผนดินหมายเลข 2  อําเภอ ไมนอยกวา 830 ตร.ม.

บานแฮด จังหวัดขอนแกน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

142 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 5 เมตร -                    500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานขามเปย หมูที่ 9 (คุมวังอุดม) คมนาคมที่สะดวก ยาว 166 เมตร หนา 0.15 . ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานแฮด - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2 อําเภอบานแฮด ไมนอยกวา 830 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2) 

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

143 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 5 เมตร -                    500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานนายม หมูที่ 5 - บานแหว หมูที่ 9 คมนาคมที่สะดวก ยาว 175 เมตร หนา 0.15 . ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลบานโนนเชื่อมถนนสายบาน และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองบัวนอย - บานกระนวน อําเภอ ไมนอยกวา 875 ตร.ม.

ซําสูง จังหวัดขอนแกน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 57

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

144 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 6 เมตร -                    420,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานหนองทุม หมูที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ยาว 248 เมตร ชั้นพื้นทาง . ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

บานหนองเม็ก หมูที่ 5 ตําบลบานกง - และปลอดภัย (หินคลุกแนน) หนา 0.10 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ทางหลวงชนบท ขก 2079 ตําบล เมตร ไมมีไหลทาง หรือมี

บานเรือ อําเภอหนองเรือ พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 1,488 ตร.ม. และตีเสน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ผิวจราจร

145 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 6 เมตร -                    418,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานศาลาทอง หมูที่ 12 - บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 247 เมตร ชั้นพื้นทาง . ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ฟาเหลื่อม หมูที่ 6 ตําบลหนองเรือ และปลอดภัย (หินคลุกแนน) หนา 0.10 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 เมตร ไมมีไหลทาง หรือมี

ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

จังหวัดขอนแกน 1,482 ตร.ม. และตีเสน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ผิวจราจร

146 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 6 เมตร -                    500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองหนามแทง หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ยาว 315 เมตร หรือมี . ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ตําบลหนองเขียด - ทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

201 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 1,890 ตร.ม. 

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 58

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

147 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 6 เมตร -                    500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสระแกว หมูที่ 10 ตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 315 เมตร หรือมี . ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

นาหนองทุม - ทางหลวงหมายเลข 201 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 1,890 ตร.ม. 

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

148 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ผิวจราจรกวาง 5 เมตร -                    312,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานสวางพัฒนา หมูที่ 4 -  บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 104 เมตร หนา 0.15 . ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ขามปอม หมูที่ 2 ตําบลหนองแซง และปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอบานแฮด  - อําเภอบานไผ ใมนอยกวา 520 ตร.ม.

จังหวัดขอนแกน

149 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  เมตร ยาว 295  -                    489,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

สายบานโคกกลาง หมูที่ 8 ตําบลวังชัย คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ถึง ตําบลหนองกุง - บานหัวบึง และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,475 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง และตีเสนผิวจราจร

จังหวัดขอนแกน



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 59

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

150 ปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบปาชาชุมชน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3 เมตร ยาว 1,400 -                    150,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานวังมวง หมูที่ 1 ตําบลวังมวง คมนาคมที่สะดวก เมตร ถมดินบางชวงยาว ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอเปอยนอย - ทางหลวงชนบท และปลอดภัย 400  เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ขก 4038 จังหวัดขอนแกน เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไมนอยกวา 670 ลบ.ม.

151 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหวยหวา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร ยาว 3,650 -                    490,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลโนนฆอง - บานโสกมวง คมนาคมที่สะดวก เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หมูที่ 3 ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,654 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน บดอัดแนน



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 60

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

152 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโสกจานนาดี เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,000 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลบานใหม เชื่อมเขตตําบล คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแดง อําเภอสีชมพู และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

152 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโสกจานนาดี เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลบานใหม - เขตตําบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,432 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

หนองแดง อําเภอสีชมพู และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,568 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 แบบ (ผ.01)-617 ขอ 2144



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 61

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

153 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานวังผือ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,000 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 4,9 ตําบลขามปอม อําเภอเปอย คมนาคมที่สะดวก ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

นอย - เขตตําบลปาปอ อําเภอบานไผ และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน

153 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานวังผือ หมูที่ 4,9 เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ตําบลขามปอม อําเภอเปอยนอย - คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,420 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

เขตตําบลปาปอ อําเภอบานไผ และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 1,885 ลบ.ม.

รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 แบบ (ผ.01)-269  ขอ 833

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 62

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

154 กอสรางถนน คสล.จากทางหลวง2038- เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว 174  ม. -                    482,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองนาคํา หมูที่ 8 ตําบลเมืองเกา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีต 70  ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

154 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    484,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานหนองนาคํา หมูที่ 8 ตําบลเมืองเกา คมนาคมที่สะดวก ยาว 170 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

พัฒนา อําเภอเวียงเกา - ทางหลวง และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2038 ตําบลภูเวียง พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ไมนอยกวา 850 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 แบบ (ผ.01)-493  ขอ 1653



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 63

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

155 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200 ม. -                    188,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

โนนหัวชาง หมูที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

 - ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไม รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดอุดรธานี นอยกวา 1,749 ลบ.ม

พรอมเกลี่ยเรียบ

155 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนหัวชาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,545 เมตร ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

- ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

จังหวัดอุดรธานี 2,023 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 แบบ (ผ.01)-350  ขอ 1139

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 64

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

156 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 550 ม. 495,000             250,000             250,000              250,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานบึงฉิม หมูที่ 4 ตําบลบึงเนียม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 และปลอดภัย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

156 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

บานบึงฉิม หมูที่ 4 ตําบลบึงเนียม - คมนาคมที่สะดวก ยาว 311 เมตร หรือมี ใจไมนอยกวา สะดวก รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 1,866 ตร.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

-                      82,167,000       -                      -                     รวม 156  โครงการ

รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 แบบ (ผ.01)-318 ขอ 1025

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกลําหวยขุมปูนชวงบานหนองบัว เพื่อใหราษฎรมี ลําหวยกวาง 22 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 3 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 663 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

เขตตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสอง การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2 เมตร  ขุดใหลึก ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

หอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 1.50 เมตร รอยละ 60

รวมลึก 3.50 เมตร

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,674 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา

คันดินขางลําหวย 2 ขาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

2 ขุดลอกลําหวยอีหลอด ชวงบานหนอง เพื่อใหราษฎรมี ลําหวยกวาง 18 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

บัวนอย หมูที่ 8 ตําบลโสกนกเต็น แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 935 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

อําเภอพล - เขตตําบลหนองเม็ก การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2 เมตร ขุดใหลึก ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 1.50 เมตร รอยละ 60

รวมลึก 3.50 เมตร

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,674 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 คันดินขางลําหวย 2 ขาง

3 ขุดลอกลําหวยหนองแซง ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี ลําหวยกวาง 20 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

เพ็กนอย หมูที่ 5 ตําบลโสกนกเต็น - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 776 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

เขตตําบลโจดหนองแก อําเภอพล การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2 เมตร ขุดใหลึก ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 1.50 เมตร รอยละ 60

รวมลึก 3.50 เมตร

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,677 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา

คันดินขางลําหวย 2 ขาง
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

4 ขุดลอกลําหวยซําปลาดู ชวงบานหนอง เพื่อใหราษฎรมี ลําหวยกวาง 18 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

บัว หมูที่ 2 ตําบลเกางิ้ว - เขตตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 935 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

หนองแวงนางเบา อําเภอพล การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2 เมตร ขุดใหลึก ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 1.50 เมตร รอยละ 60

รวมลึก 3.50 เมตร

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,674 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 คันดินขางลําหวย 2 ขาง

5 ขุดลอกลําหวยวังหาดชวงบานหนองสิม เพื่อใหราษฎรมี ลําหวยกวาง  18 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 11 ตําบลโจดหนองแก - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 935 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2 เมตร ขุดใหลึก ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 1.50 เมตร รอยละ 60

รวมลึก 3.50 เมตร

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,674 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา

คันดินขางลําหวย 2 ขาง
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

6 ขุดลอกลําหวยยาง บานหนองคู เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -                    1,560,000          -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 5 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 2,500 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

บานบึงสวาง หมูที่ 11 ตําบลบานเหลา การอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 เมตร ขุดลึกลง ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร อีก 2 เมตร รอยละ 60

รวมลึก 3 เมตร หรือมี

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 45,000 ลบ.ม.

7 ขุดลอกลําหวยอุย บานปาหมอ หมูที่ 1 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -                    1,560,000          -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

ตําบลพระยืน - บานบอแก หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 2,500 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ตําบลบานขามปอม อําเภอพระยืน การอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 เมตร ขุดลึกลง ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร อีก 2 เมตร รอยละ 60

รวมลึก 3 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอย

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 กวา 45,000 ลบ.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

8 ขุดลอกลําหวยสนามมา เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยเดิมกวาง -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

บานหนองแวงยาว หมูที่ 1 ตําบลดอน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 16 เมตร ยาว 805 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ดู - เขตตําบลคึมชาด อําเภอหนองสอง การอุปโภค บริโภค ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

หอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60

2 เมตร รวมลึก 3.50

เมตร ลาดเอียง 1:1.5

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,685 ลบ.ม.โดย

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 นําดินขุดขึ้นไปทําคันดิน

ขางลําหวยทั้ง 2 ขาง

9 ขุดลอกลําหวยขุมปูน บานหินแร เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยเดิมกวาง -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลดอนดั่ง - เขตตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 18 เมตร ยาว 570 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

คึมชาด อําเภอหนองสองหอง การอุปโภค บริโภค ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60

2 เมตร รวมลึก 3.00

เมตร ลาดเอียง 1:1.5

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,680 ลบ.ม.โดย

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 นําดินขุดขึ้นไปทําคันดิน

ขางลําหวยทั้ง 2 ขาง
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

10 ขุดลอกลําหวยอีหลอด บานโนนเหลื่อม เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยเดิมกวาง -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 6 ตําบลหนองเม็ก - เขตตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 20 เมตร ยาว 776 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

หันโจด อําเภอหนองสองหอง การอุปโภค บริโภค ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60

1.50 เมตร รวมลึก 3.50

เมตร ลาดเอียง 1:1.5

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,677 ลบ.ม.โดย

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 นําดินขุดขึ้นไปทําคันดิน

ขางลําหวยทั้ง 2 ขาง

11 ขุดลอกลําหวยอีสานขียว (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมี ขนาดลําหวยเดิมกวาง -                       500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหวยคอ หมูที่ 2 ตําบลหนอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 22 เมตร ยาว 663 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

แวงนางเบา อําเภอพล - เขตตําบล การอุปโภค บริโภค ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

ปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน และการเกษตร เมตร ขุดใหลึกจากเดิม รอยละ 60

1.50 เมตร รวมลึก 3.50

เมตร ลาดเอียง 1:1.5

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 13,674 ลบ.ม.โดย

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 นําดินขุดขึ้นไปทําคันดิน

ขางลําหวยทั้ง 2 ขาง
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

12 ขุดลอกลําหวยทราย บานโสกจาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 3 ตําบลในเมือง - เขตตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 900 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

หินตั้ง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.15 เมตร ขุดลึก ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

และการเกษตร ลงไปอีกเฉลี่ย 1.85 เมตร รอยละ 60

รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,500 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 โดยนําดินขุดไปทําเปน

คันดินทั้งสองขาง

13 ขุดลอกลําหวยคําแคน บานเกานอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลในเมือง - เขตตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 750 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

หินตั้ง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.92 เมตร ขุดลึก ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

และการเกษตร ลงไปอีกเฉลี่ย 2.08 เมตร รอยละ 60

รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,500 ลบ.ม.

โดยนําดินขุดไปทําเปน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 คันดินทั้งสองขาง
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

14 ขุดลอกลําหวยภูเหล็ก บานหินตั้ง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 1 บานปางิ้ว หมูที่ 4 ตําบลหิน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 900 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ตั้ง - เขตตําบลในเมือง อําเภอบานไผ การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2.20 เมตร ขุดลึก ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลงไปอีกเฉลี่ย 1.8 เมตร รอยละ 60

รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,500 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 โดยนําดินขุดไปทําเปน

คันดินทั้งสองขาง

15 ขุดลอกลําหวยวังขา บานขามปอม เพื่อใหราษฎรมี กวางชวงมากสุด 20 -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 9 ตําบลบานลาน - ตําบลปาปอ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ เมตร กวางชวงแคบสุด ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค 12 เมตร ลึกเดิม 1.95 ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม  และการเกษตร เมตร ขุดลึกลงไปอีก รอยละ 60

1.43 เมตร โดยนําดินขุด

มาตกแตงเปนคันดิน

สองขางลําหวย พรอม

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

ยาว 850 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขุดไมนอย

13,460 ลบ.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

16 ขุดลอกลําหวยมวง ชวงบานหวยมวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 9 - บานรองสมอ หมูที่ 10 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 1,250 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ตําบลโนนทัน - บานหินลาด หมูที่ 12 การอุปโภค บริโภค ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอย รอยละ 60

จังหวัดขอนแกน กวา 13,300 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562

17 ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยนตอนลาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

บานเมืองทอง หมูที่ 7 ตําบลแวงใหญ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 750 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ถึง บานปอแดง หมูที่ 1 ตําบลปอแดง การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 2.77 เมตร ขุดลึก ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลงไปอีก 2.03 เมตร รอยละ 60

รวมลึก 4.80 เมตร หรือ

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 มีปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 11,670 ลบ.ม.

โดยนําดินขุดขนยาย

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

18 ขุดลอกลําหวยหนองสาธารณะลุมพุก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 68 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

บานโนนขา หมูที่ 4 ตําบลโนนทอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 75 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

อําเภอแวงใหญ - บานโพนงาม หมูที่ 4 การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 0.70 เมตร ขุดลึก ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย และการเกษตร ลงไปอีก 2.80 เมตร รวม รอยละ 60

จังหวัดขอนแกน ลึก 3.50 เมตร หรือมี

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 11,916 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดขนยาย

พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

19 ขุดลอกลําหวยหนองตาไก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหนองหอย หมูที่ 7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 651 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ตําบลแวงนอย - บานคูขาด หมูที่ 2 การอุปโภค บริโภค โดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

ตําบลโคกสงา อําเภอพล และการเกษตร ขุดใหลึกจากเดิม 2 เมตร รอยละ 60

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 เมตร 

ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา

13,671 ลบ.ม. โดยนํา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ดินที่ขุดไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้ง 2 ขาง
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

20 ขุดลอกลําหวยโสกแร ชวงบานหนองไผ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 6 ตําบลโคกสงา อําเภอพล - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 935 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

เขตบานโนนขี้เหล็ก หมูที่ 11 การอุปโภค บริโภค ดดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย และการเกษตร ลึกจากเดิม 1.50 เมตร รอยละ 60

จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 เมตร

ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา

13,674 ลบ.ม.โดยนําดิน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้ง 2 ขาง

21 ขุดลอกลําหวยหินลาด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหนองผือ หมูที่ 8 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 776 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ตําบลละหานนา - ตําบลทานางแนว การอุปโภค บริโภค ดดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลึกจากเดิม 1.50 เมตร รอยละ 60

รวมลึก 3.50 เมตร

ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา

13,677 ลบ.ม.โดยนําดิน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินขาง

ลําหวยทั้ง 2 ขาง
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

22 ขุดลอกลําหวยเตย ชวงบานหนองไฮ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลคําแคน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 910 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค โดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 รอยละ 60

เมตร รวมลึก 3.50 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,650 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขางพรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย

23 ขุดลอกลําหวยโตดแดง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานหนองไผลอม หมูที่ 1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 521 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ตําบลหนองไผลอม - เขตตําบลดอนดู การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดให ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลึกจากเดิม 2.50 เมตร รอยละ 60

รวมลึก 3 เมตร ลาดเอียง

1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,676 ลบ.ม.

โดนนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 คันดินขางลําหวยทั้ง

2 ขาง
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

24 ขุดลอกลําหวยโปงแดง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโนนสะอาด หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 521 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ตําบลดอนดู - เขตตําบลหนองไผลอม การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดให ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลึกจากเดิม 2.50 เมตร รอยละ 60

รวมลึก 3 เมตร ลาดเอียง

1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,676 ลบ.ม.

โดนนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 คันดินขางลําหวยทั้ง

2 ขาง

25 ขุดขยายบอน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมี มีปริมาตรดินขุดไมนอย -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

บานศาลาดิน หมูที่ 7 ตําบลขนวน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ กวา 10,212 ลบ.ม. ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

และตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา การอุปโภค บริโภค โดยนําดินที่ขุดไปทิ้ง ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร บริเวณที่กําหนด รอยละ 60

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 พรอมเกลี่ยเรียบ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

26 ขุดขยายบอน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมี กวาง 63 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

บานนาคูณ หมูที่ 3 ตําบลบานโคก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 65 เมตร ลาดเอียง ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

และตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา การอุปโภค บริโภค 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดไมนอยกวา รอยละ 60

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 10,237.50 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดไปทิ้ง

บริเวณที่กําหนด

พรอมเกลี่ยเรียบ

27 ขุดลอกหนองแฝก - ลําหวยสามหมอ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

บานนาตับเตา หมูที่ 4 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 407 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ตําบลซับสมบูรณ อําเภอโคกโพธิ์ไชย การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกลงไป ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร อีกเฉลี่ย 2.50 เมตร รอยละ 60

รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,481 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

28 ขุดลอกหนองกานฮุง บานโนนทัน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 45 และ 40 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย และตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 271 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

บานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลง ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รอยละ 60

ขุดลึกลงอีด 1.50 เมตร

รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,516 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง

29 ขุดลอกกุดหลม บานหินตั้ง หมูที่ 3,11 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 30 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

ตําบลซับสมบูรณ อําเภอโคกโพธิ์ไชย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 281 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกลง ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

และการเกษตร ไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รอยละ 60

รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,488 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน

ดินทั้งสองขาง
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

30 ขุดลอกลําหวยกุดเวียน - ลําน้ําชี เพื่อใหราษฎรมี ชวงที่ 1 กวาง 30 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

บานสามหมอ หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์ไชย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 150 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ชวงที่ 2 กวาง 20 เมตร ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

และการเกษตร ยาว 270 เมตร ลึกเดิม รอยละ 60

1.50 เมตร ขุดลึกลงไป

อีก 2 เมตร รวมลึก 3.50

เมตร หรือมีปริมาตรดิน

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ขุดไมนอยกวา 13,500

ลบ.ม. โดยนําดินขุดไป

ทําคันดินทั้งสองขาง

31 ขุดลอกลําหวยภูเหล็ก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานผักหวาน หมูที่ 2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 900 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ตําบลบานลาน - ตําบลแคนเหนือ การอุปโภค บริโภค รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม รอยละ 60

นอยกวา 13,480 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ชององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 81

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

32 ขุดลอกลําหวยวังขอนแดง ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หนองคอ หมูที่ 13 ตําบลบานลาน - แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 890 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ตําบลหินตั้ง อําเภอบานไผ การอุปโภค บริโภค รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม รอยละ 60

นอยกวา 13,460 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง

33 ขุดลอกลําหวยกุดเชือก ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 เมตร -                    499,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

กุดเชือก หมูที่ 10,11 ตําบลบานลาน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 910 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ถึง ตําบลหินตั้ง อําเภอบานไผ การอุปโภค บริโภค รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม รอยละ 60

นอยกวา 13,458 ลบ.ม.

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 โดยนําดินที่ขุดไปทําคันคู

ทั้งสองขาง
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

34 ขุดลอกลําหวยมวง ชวงบานหนองบัว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 22 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 3 ตําบลโสกนกเต็น - เขตตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 663 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

เมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน การอุปโภค บริโภค ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

และการเกษตร ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 รอยละ 60

เมตร รวมลึก 3.50 เมตร

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,674 ลบ.ม.

35 ขุดลอกลําหวยวังผือตอนลาง ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 เมตร -                    498,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

วังผือ หมูที่ 9 ตําบลขามปอม - เขต แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 850 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย การอุปโภค บริโภค ลึกเดิมเฉลี่ย 1.70 เมตร ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.30 รอยละ 60

เมตร รวมลึก 3 เมตร 

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 12,150 ลบ.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

36 ขุดลอกลําหวยผือบัง ชวงบานวังหิน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 14 เมตร -                    350,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 7 ตําบลสระแกว - เขตตําบล แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 580 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

วังมวง อําเภอเปอยนอย การอุปโภค บริโภค ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 รอยละ 60

เมตร รวมลึก 3 เมตร

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 9,280 ลบ.ม.

37 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองออ เพื่อใหราษฎรมี ดาน A ยาว 105 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

บานกุดหมากเห็บ หมูที่ 11 ตําบลโนน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ดาน B ยาว 93 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

สะอาด อําเภอแวงใหญ - บานหนอง การอุปโภค บริโภค ดาน C ยาว 50 เมตร ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

ยายเกลี้ยง หมูที่ 5 ตําบลวังแสง และการเกษตร ดาน D ยาว 79 เมตร รอยละ 60

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 10,850 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดขนยาย

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

38 ขุดลอกลําหวยนอย ชวงบานคํานอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

หมุที่ 4 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 910 เมตร ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

- ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง การอุปโภค บริโภค ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 รอยละ 60

เมตร รวมลึก 3.50 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,650 ลบ.ม.

โดยนําดินที่ขุดขนยาย

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 พรอมเกลี่ยตกแตงให

เรียบรอย

39 ขุดเจาะบอบาดาลในเขตอําเภอ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดทอเสนผาศูนย -                    498,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

น้ําพอง จังหวัดขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ กลาง 4 นิ้ว จํานวน ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

การอุปโภค บริโภค 11 บอ ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม  และการเกษตร รอยละ 60
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01 

40 ขุดลอกลําหวยไผโปงแดง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 เมตร -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา อุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานโนนสะอาด หมูที่ 6 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว 521 เมตร ลึกเดิม ใจของประชาชน บริโภคและทําการเกษตร

ตําบลดอนดู - เขตตําบลหนองไผลอม การอุปโภค บริโภค เฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดให ไมนอยกวา อยางเพียงพอ

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลึกจากเดิม 2.50 เมตร รอยละ 60

รวมลึก 3 เมตร ลาดเอียง

1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,676 ลบ.ม.

โดนนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา

โดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2562 คันดินขางลําหวยทั้ง

2 ขาง

-                      21,960,000        -                      -                     รวม  40 โครงการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการทบทวนแผนพัฒนา  - เพื่อใหแผนพัฒนา สํานักการศึกษาฯ และ -                   300,000 300,000 300,000 - รอยละของแผน  - มีแผนพัฒนาการ สํานักการศึกษาฯ

การศึกษา ขององคการบริหาร การศึกษานําไปสูการ โรงเรียนในสังกัด 19 แหง พัฒนาการศึกษา ศึกษาที่มีคุณภาพและ

สวนจังหวัดขอนแกน ปฏิบัติไดอยางมี ที่มีคุณภาพ สอดคลองกับสภาพ

ประสิทธิภาพและ ปจจุบัน ปญหา และ 

เกิดประสิทธิผลสูงสุด ความตองการของ

 - เพื่อใหแผนพัฒนา โรงเรียน ชุมชน และ

การศึกษาสอดคลอง ทองถิ่น

กับสภาพปจจุบันปญ

หา และความตองการ

ของโรงเรียน ชุมชน 

และทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  ประจําป 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 แบบ (ผ.01)-873 ขอ 6

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ชององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 87

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

1 โครงการจัดทํา / ทบทวนแผนพัฒนา  - เพื่อใหแผนพัฒนา สํานักการศึกษาฯ และ -                   -                       400,000 400,000 - รอยละของแผน  - มีแผนพัฒนาการ สํานักการศึกษาฯ

การศึกษา ขององคการบริหาร การศึกษานําไปสูการ โรงเรียนในสังกัด พัฒนาการศึกษา ศึกษาที่มีคุณภาพและ

สวนจังหวัดขอนแกน ปฏิบัติไดอยางมี ที่มีคุณภาพ สอดคลองกับสภาพ

ประสิทธิภาพและ ปจจุบัน ปญหา และ 

เกิดประสิทธิผลสูงสุด ความตองการของ

 - เพื่อใหแผนพัฒนา โรงเรียน ชุมชน และ

การศึกษาสอดคลอง ทองถิ่น

กับสภาพปจจุบันปญ

หา และความตองการ

ของโรงเรียน ชุมชน 

และทองถิ่น

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง เหตุผล เพิ่มขอความ และงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับขอบัญญัติ



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ชององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 88

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อใหแผนพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด -                       300,000 300,000 300,000 - รอยละของแผน  - มีแผนพัฒนาการ สํานักการศึกษาฯ

ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา การศึกษานําไปสูการ ขอนแกน จํานวน 225 แหง พัฒนาการศึกษา ศึกษาที่มีคุณภาพและ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปฏิบัติไดอยางมี ที่มีคุณภาพ สอดคลองกับสภาพ

ในเขตจังหวัดขอนแกน ประสิทธิภาพและ ปจจุบัน ปญหา และ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด ความตองการของ

 - เพื่อใหแผนพัฒนา โรงเรียน ชุมชน และ

การศึกษาสอดคลอง ทองถิ่น

กับสภาพปจจุบันปญ

หา และความตองการ

ของโรงเรียน ชุมชน 

และทองถิ่น

รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 แบบ (ผ.01)-874 ขอ 7



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ชององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 89

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

2 โครงการจัดทํา / ทบทวน แผนพัฒนาการ  - เพื่อใหแผนพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด -                       -                   500,000 500,000 - รอยละของแผน  - มีแผนพัฒนาการ สํานักการศึกษาฯ

ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การศึกษานําไปสูการ ขอนแกน จํานวน 225 แหง พัฒนาการศึกษา ศึกษาที่มีคุณภาพและ

ในเขตจังหวัดขอนแกน ปฏิบัติไดอยางมี ที่มีคุณภาพ สอดคลองกับสภาพ

ประสิทธิภาพและ ปจจุบัน ปญหา และ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด ความตองการของ

 - เพื่อใหแผนพัฒนา โรงเรียน ชุมชน และ

การศึกษาสอดคลอง ทองถิ่น

กับสภาพปจจุบันปญ

หา และความตองการ

ของโรงเรียน ชุมชน 

และทองถิ่น

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง เหตุผล เพิ่มขอความ และงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับขอบัญญัติ



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ชององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 90

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01 

3 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน (อาคาร 5)  -เพื่อใหมีพื้นที่ ขนาดพื้นที่ 192 ตร.ม. -                     416,000            -                      -                     รอยละความ  -มีพื้นที่ใชประโยชน สํานักการชาง

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สําหรับใชประโยชน รายละเอียดตามแบบ สําเร็จของงาน ไดมากขึ้น และอาคาร

มากขึ้น และเพื่อ แปลนองคการบริหาร มีความมั่นคง และ

ความสะดวก สวนจังหวัดขอนแกน ปลอดภัยมากขึ้น

ปลอดภัย

4 ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติงาน  -เพื่อใหมีพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ -                     813,000            -                      -                     รอยละความ  -มีพื้นที่ใชประโยชน สํานักปลัดฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สําหรับใชประโยชน แปลนองคการบริหาร สําเร็จของงาน ไดมากขึ้น และอาคาร

(อาคาร 1 ชั้น 2) มากขึ้น และเพื่อ สวนจังหวัดขอนแกน มีความมั่นคง และ

ความสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น

ปลอดภัย

-                     1,229,000         900,000             900,000           รวม  4  โครงการ



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 91

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการงานเทศกาลกลวยไมปาบาน 1.เพื่ออนุรักษพันธุกลวยไม  -จัดงานเทศกาลกลวยไมปา 100,000 100,000       100,000      100,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

ของดีเมืองมัญจาคีรี ชางกระและสืบสานวัฒนธรรม บาน และของดีเมืองมัญจาคีรี ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมการทองเที่ยวและ อําเภอมัญจาคีรี

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และนักทองเที่ยว กระตุนเศรษฐกิจ

2.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เขารวมกิจกรรม

3.เพื่อสรางความสามัคคีและ ไมนอยกวา80%

สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรภาคประชาชน

รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ประจําป 2561 แบบ (ผ.02)-526 ขอ 13

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 92

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

1 โครงการงานเทศกาลกลวยไมปาบาน 1.เพื่ออนุรักษพันธุกลวยไม  -จัดงานเทศกาลกลวยไมปา - -                 450,000      -                 ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

ของดีเมืองมัญจาคีรี ชางกระและสืบสานวัฒนธรรม บาน และของดีเมืองมัญจาคีรี ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมการทองเที่ยวและ อําเภอมัญจาคีรี

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และนักทองเที่ยว กระตุนเศรษฐกิจ

2.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เขารวมกิจกรรม

3.เพื่อสรางความสามัคคีและ ไมนอยกวา80%

สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง เหตุผล เนื่องจากงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนไวเดิมไมเพียงพอสําหรับการดําเนินกิจกรรม



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 93

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

2 งานประเพณีบุญคูณลาน สูขวัญขาว  -เพื่อเปนการอนุรักษและ  -จัดงานประเพณี 50,000          50,000        50,000        50,000        ภาครัฐ เอกชน ประชานไดเขารวม สํานักการ ที่ทําการ

อําเภอแวงนอย สืบสานประเพณีทองถิ่นใหดํารง บุญคูณลาน สูขวัญขาว ประชาชนใน กิจกรรมสรางรายได ศึกษาฯ ปกครอง

สืบไป อําเภอแวงนอย พื้นที่และนัก และมีสวนรวมในการ อําเภอ

ทองเที่ยวเขา อนุรักษวัฒนธรรม แวงนอย

รวมกิจกรรมไม ประเพณีอันดีงาม

นอยกวา 80% ของทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป

รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 แบบ (ผ.02)-919 ขอ 9



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 94

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

2 งานประเพณีบุญคูณลาน สูขวัญขาว 1.เพื่อเปนการอนุรักษและ ทุกตําบลในเขตอําเภอ -              -             300,000      -            นักทองเที่ยว 1.อําเภอแวงนอย สํานักการ ที่ทําการ

อําเภอแวงนอย สืบสานประเพณีทองถิ่นใหดํารง แวงนอย จํานวน 6 ไมนอยกวา มีกิจกรรมงาน ศึกษาฯ ปกครอง

สืบไป ตําบล 74 หมูบาน รอยละ 60 ประจําปของอําเภอ อําเภอ

2.เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ 2.เปนการสราง แวงนอย

ดานการเกษตร ซึ่งจะไดนํา ความรัก ความ

ผลผลิตมาประกอดแขงขัน สามัคคี ความ

3.เพื่อเปนการสงเสริมความรัก กตัญูรูคุณขาว

ความสามัคคี ของคนในพื้นที่ ของชาวแวงนอย

4.เพื่อใหเศรษฐกิจของอําเภอ

แวงนอยหมุนเวียนในระบบและ

เปนการกระตุนเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง เหตุผล แกไขขอความและงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนใหเพียงพอสําหรับการดําเนินกิจกรรม



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 95

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

3 โครงการจัดงานแสง สี เสียง ศิวะ 1.เพื่ออนุรักษรักษาไวซึ่งขนบ  -จัดแสดงแสง สี เสียง 200,000        200,000       200,000      200,000       ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

ราตรีปูชนียาลัยปราสาทเปอยนอย ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ  -จัดขบวนแหศิลปวัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อ.เปอยนอย

ประชาชนอําเภอเปอยนอย  -จัดนิทรรศการ OTOP และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ

2.เพื่อประชาสัมพันธสถานที่  -จัดประกวดอาหารพื้นเมือง เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ทองเที่ยวใหเปนที่รูจักแพรหลาย  -ประกวดผลิตผลทางการ ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

3.เพื่อสงเสริมความรักสามัคคี เกษตร

ของบุคลากรในทองถิ่น  -การแสดงศิลปพื้นเมือง

3 โครงการจัดงาน "ศิวะราตรี ปูชนียาลัย 1.เพื่ออนุรักษรักษาไวซึ่งขนบ  -จัดแสดงแสง สี เสียง -              -                 350,000      -             ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

ปราสาทเปอยนอย" ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ  -จัดขบวนแหศิลปวัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อ.เปอยนอย

ประชาชนอําเภอเปอยนอย  -จัดนิทรรศการ OTOP และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ

2.เพื่อประชาสัมพันธสถานที่  -จัดประกวดอาหารพื้นเมือง เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ทองเที่ยวใหเปนที่รูจักแพรหลาย  -ประกวดผลิตผลทางการ ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

3.เพื่อสงเสริมความรักสามัคคี เกษตร

ของบุคลากรในทองถิ่น  -การแสดงศิลปพื้นเมือง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง เหตุผล แกไขขอความและงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนใหเพียงพอสําหรับการดําเนินกิจกรรม

รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ประจําป 2561 แบบ (ผ.02)-526 ขอ 13



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 96

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

4 งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และ 1.เพื่อเปนการอนุรักษและ ทุกตําบลในเขตพื้นที่อําเภอ 200,000 200,000 200,000 200,000 ภาครัฐ เอกชน 1.ทุกภาคสวนในอําเภอ สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

ของดีแวงใหญ ประจําป 2561 สืบสานประเพณีทองถิ่นให แวงใหญ รวม 52 หมูบาน ประชาชนในพื้นที่ แวงใหญมีสวนรวมในการ อําเภอแวงใหญ

ดํารงอยูสืบไป รวมจัดกิจกรรม และนักทองเที่ยว จัดกิจกรรม

2.เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ เขารวมกิจกรรม 2.สงเสริมอาชีพดานเกษตร

ดานการเกษตร ซึ่งจะไดนํา ไมนอยกวา80% และดานประเพณีวัฒนธรรม

ผลผลิตมาประกวดแขงขัน ใหคงอยูตลอดไป

3.เปนการกระตุนเศรษฐกิจ

ของอําเภอแวงใหญ

4 งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ ของดี 1.เพื่อเปนการอนุรักษและ ทุกตําบลในเขตพื้นที่อําเภอ - - 300,000 - ภาครัฐ เอกชน 1.ทุกภาคสวนในอําเภอ สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

แวงใหญ ประจําป พ.ศ.2563 สืบสานประเพณีทองถิ่นให แวงใหญ รวม 52 หมูบาน ประชาชนในพื้นที่ แวงใหญมีสวนรวมในการ อําเภอแวงใหญ

ดํารงอยูสืบไป รวมจัดกิจกรรม และนักทองเที่ยว จัดกิจกรรม

2.เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ เขารวมกิจกรรม 2.สงเสริมอาชีพดานเกษตร

ดานการเกษตร ซึ่งจะไดนํา ไมนอยกวา80% และดานประเพณีวัฒนธรรม

ผลผลิตมาประกวดแขงขัน ใหคงอยูตลอดไป

3.เปนการกระตุนเศรษฐกิจ

ของอําเภอแวงใหญ

รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ประจําป 2561 แบบ (ผ.02)-531 ขอ 20

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง เหตุผล แกไขขอความและงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนใหเพียงพอสําหรับการดําเนินกิจกรรม



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 97

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

5 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 500,000 500,000 500,000 500,000 ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

(สองฝงบั้งไฟลาน) ขอนแกน-ชัยภูมิ และขนบธรรมเนียมประเพณี (สองฝงบั้งไฟลาน) ขอนแกน - ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อ.โคกโพธิ์ไชย

ทองถิ่นไวสืบทอดตอไป ชัยภูมิ ของอําเภอ และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ

2.เพื่อสงเสริมความรวมมือ โคกโพธิ์ไชย เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ความรักและความสามัคคี ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

ระหวางหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน ตลอดจน

ประชาชน

5 โครงการจัดงานบุญเดือนหก 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญ 500,000       500,000      500,000      ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการปกครอง

และขนบธรรมเนียมประเพณี เดือนหก ในเขตอําเภอ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได อ.โคกโพธิ์ไชย

ทองถิ่นไวสืบทอดตอไป โคกโพธิ์ไชย และนักทองเที่ยว และมีสวนรวมใน

2.เพื่อสงเสริมความรวมมือ เขารวมกิจกรรม การอนุรักษ

ความรักและความสามัคคี ไมนอยกวา80% วัฒนธรรมประเพณี

ระหวางหนวยงานภาครัฐ อันดีงามของ

และภาคเอกชน ตลอดจน ทองถิ่นใหคงอยู

ประชาชน สืบตอไป

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง เหตุผล เปลี่ยนชื่อโครงการเพื่อใหสอดคลองกับประเพณีของทองถิ่น

รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ประจําป 2561 แบบ (ผ.02)-527 ขอ 12



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 98

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

6 โครงการบานสวย เมืองสุข 1.เพื่อสงเสริมการสรางความ  -ทุกตําบล ทุกหมูบาน -              200,000       200,000      200,000      ภาครัฐ เอกชน 1.สามารถสราง สํานักการศึกษาฯ ที่ทําการ

ปรองดองสมานฉันทใหเกิดขึ้น ในพื้นที่อําเภอโนนศิลา ประชาชนในพื้นที่ ความปรองดอง ปกครอง

ในพื้นที่ ตําบล หมูบาน ระหวาง รวม 46 หมูบาน และนักทองเที่ยว สมานฉันทในพื้นที่ อ.โนนศิลา

ประชาชน กับผูนําทองถิ่น และ เขารวมกิจกรรม ตําบล หมูบาน

เจาหนาที่ทุกหนวยงาน ไมนอยกวา80% ระหวางประชาชน

2.เพื่อใหประชาชน ผูนําทองถิ่น และเจาหนาที่

และเจาหนาที่ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงาน

ในพื้นที่ตําบล หมูบาน มีความ 2.สามารถทําให

เขมแข็ง สามารถ "บําบัดทุกข ผูนําทองถิ่น และ

บํารุงสุข" ใหกับประชาชน เจาหนาที่ทุก

หนวยงาน สามารถ

"บําบัดทุกข บํารุง

สุข" ใหกับ

ประชาชนได

อยางแทจริง

-                 700,000      2,100,000   700,000      รวม  6  โครงการ



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 99

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 ฝกอบรมสนับสนุนสงเสริมกลุมอาชีพ 1.เพื่อสงเสริมใหประชาชน  -กลุมแมบาน กลุมสตรี - 100,000       -                -                 ผูเขาอบรมไม  -ประชาชนมี กองแผนฯ วิสาหกิจ

การทําดอกไมจันทน และพวงหรีด ไดเรียนรูการทําดอกไมจันทน กลุมอาชีพ ประชาชนใน นอยกวา รายไดเพิ่มขึ้น ชุมชน

และการทําพวงหรีด ชุมชนขางเคียง  จํานวน รอยละ 60 ดอกไมจันทน

2.เพื่อเสริมสรางใหประชาชน 70 คน บานดอน - บาน ต.โนนอุดม

พึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดําเนิน หอย หมูที่ 1,2,11

ชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ

เศรษฐกิจพอเพียง

3.เพื่อสงเสริมใหเกิดการสราง

รายไดและทุนหมุนเวียนภายใน

ชุมชน

-                 100,000      -               -                รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรภาคประชาชน

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 100

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโคกกลาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,200 ม. -              485,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลแคนเหนือ-ตําบลบานลาน ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 2+200 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

2 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองตับเตา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,150 ม. -              488,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 7 ตําบลปาปอ - ตําบลแคนเหนือ ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 3+150 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

3 ปรับปรุงถนนลูกรังบานกุดเชือก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,150 ม. -              488,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 10 - บานขามปอม หมูที่ 9 ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ - ทางหลวง 3+150 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2297 จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

งบประมาณและที่ผานมา

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  ประจําป 2562

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แบบ ผ. 05 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 101

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 05 

4 ปรับปรุงถนนลูกรังบานสวาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,900 ม. -              480,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลหินตั้ง อําเภอบานไผ ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

จังหวัดขอนแกน - ตําบลนาโพธิ์ 1+900 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

5 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโนนสิงหทอง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,850 ม. -              488,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลหินตั้ง - ตําบลภูเหล็ก ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 1+850 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

6 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโนนสวรรค เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,650 ม. -              480,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 2 ตําบลภูเหล็ก อําเภอบานไผ ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

จังหวัดขอนแกน - ตําบลดงกลาง 1+650 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

7 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหวยเสือเตน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,935 ม. -              484,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

จังหวัดขอนแกน - ถนนสายน้ําพองอุบลรัตน 1+935 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

(ขก.1001) กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

8 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองออ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,950 ม. -              489,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

จังหวัดขอนแกน - ถนนสายน้ําพองอุบลรัตน 1+950 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

(ขก.4003) กวา รอยละ 60 ปลอดภัย



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 102

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 05 

9 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองออ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -              465,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

บานคําบอน ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน 2+500 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน  กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

10 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองออ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,900 ม. -              476,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลสะอาด - บานหวยเสือเตน ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

หมูที่ 3 ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง 1+900 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน  กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

11 ปรับปรุงถนนลูกรังบานวังชัย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,850 ม. -              463,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลวังชัย - บานนายม หมูที่ 2 ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง 1+850 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

12 ปรับปรุงถนนลูกรังบานนาเรียง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -              465,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง 2+500 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 103

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 05 

13 ปรับปรุงถนนลูกรังบานสระแกว เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,600 ม. -              484,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 14 ตําบลมวงหวาน อําเภอน้ําพอง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน 2+600 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

14 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองนกเขียน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,800 ม. -              450,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

จังหวัดขอนแกน - ถนนสายน้ําพอง 1+800 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

พระธาตุขามแกน (2183) กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

15 ปรับปรุงถนนลูกรังบานกุดดุก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,550 ม. -              474,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

จังหวัดขอนแกน - ถนนสายน้ําพอง 2+550 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

พระธาตุขามแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

16 ปรับปรุงถนนลูกรังบานคํามืดใต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,950 ม. -              489,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 14 ตําบลน้ําพอง - บานนาเรียง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

หมูที่ 5 ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง 1+950 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 104

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 05 

17 ปรับปรุงถนนลูกรังบานคําบง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,850 ม. -              463,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง  - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง 1+850 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

18 ปรับปรุงถนนลูกรังบานคําบง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,400 ม. -              446,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 11 ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง 2+400 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

19 ปรับปรุงถนนลูกรังบานคําบง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -              465,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 11 ตําบลสะอาด-บานหนองหารจาง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

หมูที่ 8 อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 2+500 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

20 ปรับปรุงถนนลูกรังบานนาศรี เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,950 ม. -              489,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 12 ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน 1+950 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 105

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 05 

21 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโคกสวาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,450 ม. -              455,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน 2+450 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

22 ปรับปรุงถนนลูกรังบานมวงหวาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,900 ม. -              476,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลมวงหวาน อําเภอน้ําพอง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

จังหวัดขอนแกน  - ถนนสายน้ําพอง 1+900 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

อุบลรัตน (2109) กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

23 ปรับปรุงถนนลูกรังบานสระแกว เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -              465,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 14ตําบลมวงหวาน อําเภอน้ําพอง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 2+500 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

24 ปรับปรุงถนนลูกรังบานสระกุด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,850 ม. -              463,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 2 ตําบลมวงหวาน อําเภอน้ําพอง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน 1+850 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 106

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 05 

25 ปรัปบรุงถนนลูกรังบานวังชัย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,875 ม. -              470,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 1,2,6,16 ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

จังหวัดขอนแกนถึง ถนนน้ําพองขอนแกน 1+875 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

 (ขก.2101) กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

26 ปรับปรุงถนนลูกรังบานวังเกิ้ง หมูที่ 4 เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,525 ม. -              469,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ตําบลวังชัย - บานกุดน้ําใส หมูที่ 10 ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง 2+525 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

27 ปรับปรุงถนนลูกรังบานคําแกนคูณ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,825 ม. -              457,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 12 ตําบลมวงหวาน - บานกุดกวาง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

 หมูที่ 8 ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง 1+825 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

28 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองหารจาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,900 ม. -              476,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงหมายเลข 2 1+900 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 107

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 05 

29 ปรับปรุงถนนลูกรังบานนาเรียง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -              475,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลหนองกุง - ตําบลพังทุย ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 2+500 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

30 ปรับปรุงถนนลูกรังบานวังชัย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,450 ม. -              479,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลวังชัย - บานนายม หมูที่ 2 ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง 2+450 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

31 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองแซง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -              475,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลวังชัย - บานหนองแสง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

หมูที่ 10 ตําบลทากระเสริม 2+500 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

32 ปรับปรุงถนนลูกรังบานสะอาด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,550 ม. -              484,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน 2+550 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

33 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโนนดงมัน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. -              475,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

เขตพื้นที่อําเภอเขาสวนกวาง 2+500 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 05 

34 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโนนดงมัน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,525 ม. -              479,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 14 ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

จังหวัดขอนแกน - ถนนสายคําบง 2+525 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

อุบลรัตน (ขก 1004) กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

35 ปรับปรุงถนนลูกรังบานคําบง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,400 ม. -              456,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงหมายเลข 2 2+400 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

36 ปรับปรุงถนนลูกรังบานเหลาใหญ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,575 ม. -              489,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

บานดงซํา หมูที่ 7 ตําบลบานโนน 2+575 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

37 ปรับปรุงถนนลูกรังบานคําบง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,525 ม. -              479,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 9 ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดิน 2+525 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

หมายเลข 2 กวา รอยละ 60 ปลอดภัย
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 05 

38 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโคกกลาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,550 ม. -              484,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 12 ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

จังหวัดขอนแกน - ถนนสายน้ําพอง 2+550 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

กระนวน 2039 กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

39 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองบัวคํามูล เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,020 ม. -              497,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง - บาน ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

โคกแปะ หมูที่ 12 ตําบลโคกสี 2+020 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

40 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานดอนเชียง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,475 ม. -              496,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

บานตอกเกี้ย หมูที่ 2 ตําบลน้ําออม 2+475 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

41 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานโคกกลาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,035 ม. -              498,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

บานหนองกุงใหญ หมูที่ 1 ตําบล 2+035 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

หนองกุงใหญ อําเภอกระนวน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 05 

42 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานโคกใหม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,035 ม. -              498,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

บานสําโรง หมูที่ 11 ตําบลบานขาม 2+035 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

43 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานโคกใหม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 2,490 ม. -              499,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

บานเหลาใหญ หมูที่ 8 ตําบลบานขาม 2+490 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

44 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานโพธิ์ศรี เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 2,485 ม. -              498,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

บานหนองบัวนอย หมูที่ 6 ตําบลหนองตูม 2+485 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

45 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานแหวคํา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 2,490 ม. -              499,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลบานโนน ถนนสายบาน ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

นายม หมูที่ 5 ตําบลบานโนน - บาน 2+490 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

โสกขาแกว หมูที่ 3 ตําบลหวยเตย กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 111

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 05 

46 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานหนองบัวคํามูล เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,055 ม. -              498,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 4 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง - คลอง ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

ชลประทาน - บานโคกแปะ หมูที่ 12 2+055 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

47 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานโคกกลาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,475 ม. -              496,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

บานหนองโอง หมูที่ 7 ตําบลหนองกุงใหญ 2+475 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

48 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานโคกกลาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,490 ม. -              499,000       -             -             รอยละความพึง ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมูที่ 3 ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง - ที่สะดวกปลอดภัย ชวง กม.ที่ - กม.ที่ 0+000 - พอใจของประ ไปมาสะดวก 

บานหนองแวงกุง หมูที่ 5 ตําบล 2+490 ชาชนไมนอย รวดเร็ว และ

หนองกุงใหญ อําเภอกระนวน กวา รอยละ 60 ปลอดภัย

จังหวัดขอนแกน

-                 22,995,000  -                -                รวม  48  โครงการ



แบบ ผ.07 

ยุทธศาสตร

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

   1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -       -                   2 700,000            6 2,100,000          2 700,000            10 3,500,000            

รวม 0 -                 2 700,000           6 2,100,000         2 700,000          10 3,500,000          

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

    1.1 แผนงานการศึกษา 0 -                   4 3,500,000          4 4,640,000          4 4,640,000         12 12,780,000          

รวม 0 -                 4 3,500,000        4 4,640,000         4 4,640,000        12 12,780,000        

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 -                   204 1,051,620,000    0 -                   0 -                  204 1,051,620,000      

รวม 0 -                 204 1,051,620,000   0 -                 0 -                 204 1,051,620,000    

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

    1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 -                 1 100,000           0 -                 0 -                 1 100,000              

รวม 0 -                 1 100,000           0 -                 0 -                 1 100,000             

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   1.1 แผนงานเกษตร 0 -                   40 21,960,000        0 -                   0 -                  40 21,960,000          

รวม 0 -                 40 21,960,000       0 -                 0 -                 40 21,960,000        

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 -                   2 1,229,000          2 900,000             2 900,000            6 3,029,000            

รวม 0 -                 2 1,229,000        2 900,000           2 900,000          6 3,029,000          

รวมทั้งสิ้น 0 -                 252 1,079,009,000   12 7,640,000         8 6,240,000        272 1,092,889,000    

                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                  

ป 2564 รวม 4 ป (2561 - 2564)ป 2561 ป 2562

                       องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562

ป 2563



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 112

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ กลองดิจิตอล พรอมอุปกรณ  - 9,000  - 9,000 สํานักปลัดฯ

เผยแพร ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง ฝายพัฒนาสังคม

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ กลองดิจิตอล พรอมอุปกรณ  - 90,000  - 90,000 สํานักปลัดฯ

เผยแพร ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง ฝายพัฒนาสังคม

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาครุภัณฑสําหรับสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล  - 30,000  - -              สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ ผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง เหตุผลเนื่องจากการพิมพคลาดเคลื่อน

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการเดิม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08 หนาที่ 717 ลําดับที่ 371)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

แบบ ผ.08 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 113

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

แบบ ผ.08 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาครุภัณฑสําหรับสนับสนุน เครื่องปรับอากาศชนิดตั้ง + ชนิดแขวน -               144,000        -           -           สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ พรอมติดตั้ง ขนาด 25,000 BTU 

จํานวน 4 เครื่อง

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาครุภัณฑสําหรับสนับสนุน โซฟาโครงเหล็กพิงสูง เบาะบุนวม -               19,900          -           -           กองกิจการขนสง

การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ หุมดวยหนัง พรอมโตะกลางกระจก

จํานวน 1 ชุด

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาครุภัณฑสําหรับสนับสนุน โตะพับเอนกประสงค จํานวน 20 ตัว -               40,000          -           -           กองกิจการขนสง

การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาครุภัณฑสําหรับสนับสนุน ถังขยะ  ขนาด 240 ลิตร จํานวน 50 ถัง -               100,000        -           -           กองกิจการขนสง

การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ

-               423,900        -           90,000      รวม  6   โครงการ    
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