
 

คํานํา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ขอ 26,27 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนการ

ดําเนินงาน ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ

องคการบริหารสวนจังหวัด ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2562 เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความ

ซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ

แผนงาน / โครงการในแผนการดําเนินงาน อีกทั้ง แผนการดําเนินงานยังเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการบริหารของ

ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ทั้งสวนราชการ และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน และหวังเปนอยาง

ยิ่งวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน เปนเคร่ืองมือในการบริหารงานของผูบริหาร 

และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

1.1 บทนํา 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป สําหรับ      
เปนกรอบแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จะแสดงถึง วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  และกลยุทธ  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา 4 ป  เพ่ือนําไปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป     
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2561 - 2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกนบรรลุไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวคือ “องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนองคกรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุงม่ันพัฒนาขอนแกน
เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนใหบรรลุไปสูวิสัยทัศนดังกลาวรวม 6 
ยุทธศาสตร 32 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย 
  แนวทางท่ี 2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสขุภาพอยางครบวงจร 
  แนวทางท่ี 3  สงเสริม  สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร 
  แนวทางท่ี 4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬา      
          ท่ีมีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ 
  แนวทางท่ี 5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป 
  แนวทางท่ี 6 สงเสริม สนับสนนุภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลายเชื่อมโยงสูการเรียนรูอยางเปนระบบและเผยแพรสูสังคม 
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แผนการดาํเนินงาน เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษา  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1  พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน       
  แนวทางท่ี 2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
           แนวทางท่ี 3  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม 
  แนวทางท่ี 4  พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  แนวทางท่ี 5  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและพัฒนาไปสูการเรียนรู 
         ตลอดชีวิต 
    แนวทางท่ี 6  เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1  พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ใหไดมาตรฐาน 
  แนวทางท่ี 2  พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสารใหไดมาตรฐาน  สะดวก สะอาด  
          และปลอดภัย 
  แนวทางท่ี 3  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 
  แนวทางท่ี 4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 
  แนวทางท่ี 5  สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน (Eco City) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา การทองเท่ียวและบริการดานการทองเท่ียว 
  แนวทางท่ี 2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  แนวทางท่ี 3  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร 
  แนวทางท่ี 4  สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุมผูดอยโอกาส 
  แนวทางท่ี 5  สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายไดและรองรับการเขาสู 
         ประชาคมอาเซียน 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 6  แนวทาง ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1  สนับสนุน สงเสริม  ฟนฟู  รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร  
  แนวทางท่ี 2  พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร 
                                                อุปโภคและบริโภค 
  แนวทางท่ี 3  สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีสวนรวม 
  แนวทางท่ี 4  เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         ในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 
  แนวทางท่ี 5  เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  แนวทางท่ี 6  สนับสนุน สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 4  แนวทาง ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ในการปฏิบัติงานและใหบริการ 
         สาธารณะแกประชาชน 
  แนวทางท่ี 2  พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส  เปนธรรม และ 
           ตรวจสอบได 
  แนวทางท่ี 3  พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและใหบริการสาธารณะ 
         อยางมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางท่ี 4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนใน 
                                                กระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
  



 4  
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 สําหรับแผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ ไดบรรจุโครงการท่ีโอนมาตั้งจายเปน
รายการใหม ซ่ึงเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2562 จํานวน  66  
โครงการ งบประมาณ 29,992,000 บาท  (ยี่สิบเกาลานเกาแสนเกาหม่ืนสองพันบาทถวน)  

1.2 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหทราบถึงโครงการพัฒนาประจําปภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีกําหนดจะดําเนินการ
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 2. เพ่ือใชในการประสานการพัฒนาทองถ่ิน และบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน และสวนราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รวมถึงหนวยงานรัฐวิสาหกิจในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
 3. เพ่ือใหทราบเปาหมายการพัฒนา งบประมาณ และระยะเวลาท่ีชัดเจนในการดําเนินโครงการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562    
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 4.  เพ่ือใชในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2562  
 
 

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดจัดทําตาม
แนวทางท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 5 ขอ 26 และขอ 27 โดย
สรุปข้ันตอนการจัดทําแผน  การดําเนินงานฯ ดังนี้ 
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แผนการดาํเนินงาน เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

 1. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตรวจสอบพบวา มีโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกนท่ีมีความจําเปนเรงดวนและยังไมไดดําเนินการ ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนรองเรียนเก่ียวกับปญหา
ความเดือดรอนดานคมนาคมขนสง ดานแหลงน้ําสําหรับกักเก็บน้ําไวเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรของประชาชน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนในเขตพ้ืนท่ีมีงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินการ และเม่ือองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดพิจารณางบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2562 แลว ปรากฏวามีงบประมาณรายจายในหมวดตาง ๆ เหลือจายเพียงพอ ดังนั้น เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
จึงไดโอนเงินรายจายท่ีเหลือจายบางรายการไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประชุมจัดทํา “ราง” แผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในคราวการประชุม ครั้งท่ี  1/2563  เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2562  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” แผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 3. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” แผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในคราวการประชุม ครั้งท่ี  1/2563  เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2562   แลวเสนอตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน พิจารณาลงนามในประกาศเพ่ือบังคับใช 
 4. เสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พิจารณาลงนามในประกาศเพ่ือบังคับใชแผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
3 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562  
 5. ปดประกาศใหประชาชนโดยท่ัวไปรับทราบ พรอมเผยแพรประชาสัมพันธผานทางเว็ปไซดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
www.kkpao.go.th 
 
 
 
 
 
 

http://www.kkpao.go.th/
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แผนการดาํเนินงาน เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 1. ทําใหทราบถึงเปาหมายของแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
 2. ใชในการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังบูรณาการการดําเนินงานโครงการพัฒนากับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน และหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิผล 
 3. ทําใหผูบริหารรับทราบแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สําหรับใชในการกํากับ ดูแล 
การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
 4. ทําใหผูปฏิบัติทราบและเขาใจการดําเนินแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ และนําไปวางแผน เตรียมการ และดําเนินการใหบรรล ุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
 5. ใชในการกําหนดแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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แผนการดาํเนินงาน เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ขอนแก่น 

 

 
แผนภูมิแสดงข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

 

รวบรวมโครวบรวมโครงการ/กจิกรรมรงการ/กจิกรรม  

จัดทาํจัดทาํ  ““ร่างร่าง””  แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  เพิม่เติม เปลีย่นแปลง เพิม่เติม เปลีย่นแปลง 

คร้ังที ่3 คร้ังที ่3 ประจําปีประจําปีงบประมาณ พ.ศ.งบประมาณ พ.ศ.  25256622   

เสนอเสนอ  ““ร่างร่าง””  แผนการดําเนิแผนการดําเนินนงานงาน  เพิม่เติม เปลีย่นแปลง เพิม่เติม เปลีย่นแปลง 

คร้ังที ่3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คร้ังที ่3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

พจิารณาพจิารณา  ““ร่างร่าง””  แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  เพิม่เติม เปลีย่นแปลง เพิม่เติม เปลีย่นแปลง 

คร้ังที ่3 คร้ังที ่3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

เสนอเสนอ  ““ร่างร่าง””  แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  เพิม่เติม เปลีย่นแปลง เพิม่เติม เปลีย่นแปลง 

คร้ังที ่3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คร้ังที ่3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ต่อต่อผู้บริหารผู้บริหาร

่่   

  

ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามในประกาศผู้บริหารท้องถิ่นลงนามในประกาศ  

กองแผนและงบประมาณกองแผนและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั

ขอนแก่นขอนแก่น  

คณะกรรมการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาองค์การองค์การ

บริหารส่วนจังหบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่นวดัขอนแก่น  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

       หน่วยงานอื่น       

ประกาศใช้ประกาศใช้  

คณะกรรมการสนับสนุนการคณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดทาํแผนพฒันจัดทาํแผนพฒันาองค์การาองค์การ

บริหารส่วนจังหวดัขอนแก่นบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  



ผป.1

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน 

   3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 37 56.06 16,744,000            55.83 อบจ.ขอนแกน

รวม 37 56.06 16,744,000           55.83

ยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.52 498,000                1.66 อบจ.ขอนแกน

   5.2 แผนงานการเกษตร 28 42.42 12,750,000            42.51 อบจ.ขอนแกน

รวม 29 43.94 13,248,000           44.17

รวมทั้งสิ้น 66 100.00 29,992,000           100.00

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน



ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ
คิดเปนรอยละของ

โครงการในยุทธศาสตร
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณในยุทธศาสตร
หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน 

   3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 37 100.00 16,744,000            100.00 อบจ.ขอนแกน

รวม 37 100.00 16,744,000           100.00

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน



ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ
คิดเปนรอยละของ

โครงการในยุทธศาสตร
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณในยุทธศาสตร
หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 3.45 498,000                3.76 อบจ.ขอนแกน

   5.2 แผนงานการเกษตร 28 96.55 12,750,000            96.24 อบจ.ขอนแกน

รวม 29 100.00 13,248,000           100.00

แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ที่ ต.
ค.

พ .
ย .

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

พ .
ค .

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ปรับปรุงถนนหินคลุกบานหนองขี้ควาย กวาง 5 เมตร ยาว 2,310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 500,000               บานหนองขี้ควาย สํานักการชาง
หมูที่ 4 ตําบลซํายาง - เขตตําบลภูหาน เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 1,210 ลบ.ม. หมูที่ 4  ต.ซํายาง

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.สีชมพู

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

2 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานนาอุดม กวาง 5 เมตร ยาว 2,480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 500,000               บานนาอุดม 
หมูที่ 4 ตําบลดงลาน - เขตตําบล เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 1,289 ลบ.ม. หมูที่ 4 ต.ดงลาน
วังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.สีชมพู

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6 เมตร ยาว 156  เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000               บานซําภูทองใต 
บานซําภูทองใต หมูที่ 2 ตําบล หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 936 ตร.ม. หมูที่ 2 ต.ภูผามาน
ภูผามาน - ตําบลหวยมวง อําเภอ (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.ภูผามาน
ภูผามาน จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
(ชวงที่ 4) เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ที่ ต.
ค.

พ .
ย .

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

พ .
ค .

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร 488,000               บานโนนมวง สํานักการชาง
บานโนนมวง หมูที่ 3 ตําบลศิลา - หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 865 ตร.ม. พรอมลูกรัง หมูที่ 3 ต.ศิลา

ทางหลวงทองถิ่นหมายเลข ขก ถ กลบไหลทาง อ.เมือง

10059 อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 
 สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี 212,000               บานศิลา หมูที่ 28 สํานักการชาง
บานศิลา หมูที่ 28 ตําบลศิลา - พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 372 ตร.ม. พรอมลูกรัง ต.ศิลา อ.เมือง

ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 กลบไหลทาง 

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 
 สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000               บานสะแกเครือ สํานักการชาง
บานสะแกเครือ หมูที่ 1 ตําบลนาฝาย - หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 936 ตร.ม. หมูที่ 1 ต.นาฝาย

ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.ภูผามาน

จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 4) สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ที่ ต.
ค.

พ .
ย .

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

พ .
ค .

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

7 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานใหมสามัคคี กวาง 4 เมตร ยาว 2,425 เมตร หนา 0.10 เมตร 400,000               บานใหมสามัคคี สํานักการชาง
หมูที่ 1 ตําบลบานใหม - บานดงลาน หรือมีปริมาตรหินคลุกไม นอยกวา 1,018 ลบ.ม. หมูที่ 1  ต.บานใหม 

ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.สีชมพู

จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

8 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานเทพรักษา กวาง 4 เมตร ยาว 1,820 เมตร หรือมีปริมาตร 300,000               บานเทพรักษา สํานักการชาง
หมูที่ 10 ตําบลบานใหม - ตําบลดงลาน หินคลุกไมนอยกวา  764 ลบ.ม. หมูที่ 10 ต.บานใหม

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.สีชมพู

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร 416,000               บานหนองหิน สํานักการชาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 736 ตร.ม. หมูที่ 8 ต.ศิลา

(ทางเลี่ยงเมือง) - บานหนองหิน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.เมือง

หมูที่ 8 ตําบลศิลา อําเภอเมือง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

10 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 400,000               บานคลองเจริญ สํานักการชาง
2065 - บานคลองเจริญ หมูที่ 11 หรือมีปริมาตรลูกรังไม นอยกวา 1,192 ลบ.ม. หมูที่ 11 

ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม ต.ละหานนา

จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3 อ.แวงนอย

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ที่ ต.
ค.

พ .
ย .

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

พ .
ค .

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

11 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 400,000               บานหนองแวงหวยทราย สํานักการชาง
2065 - บานหนองแวงหวยทราย หรือมีปริมาตรลูกรังไม นอยกวา 1,192 ลบ.ม. หมูที่ 2 ต.ละหานนา 

หมูที่ 2 ตําบลละหานนา (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.แวงนอย

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

12 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกกลาง กวาง 5 เมตร ยาว 1,785  เมตร หนา 0.15 เมตร 350,000               บานโคกกลาง สํานักการชาง
หมูที่ 6 ตําบลโนนสมบูรณ - ตําบล หรือมีปริมาตรลูกรังไม นอยกวา 1,419 ลบ.ม. หมูที่ 6 ต.โนนสมบูรณ

นางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.เขาสวนกวาง

จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

13 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานคําปากอ กวาง 5 เมตร ยาว 1,785  เมตร หนา 0.15 เมตร 350,000               บานคําปากอ สํานักการชาง
หมูที่ 3 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอ หรือมีปริมาตรลูกรังไม นอยกวา 1,419 ลบ.ม. หมูที่ 3 ต.โนนสมบูรณ

เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.เขาสวนกวาง

ตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนนสะอาด สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

14 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ กวาง 6 เมตร ยาว 278 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง 480,000               บานดินดํา หมูที่ 1,7 สํานักการชาง
สายจากบานดินดํา หมูที่ 1,7 ไมนอยกวา 1,668 ตร.ม. ต.ดินดํา อ.ภูเวียง

ตําบลดินดํา - ตําบลหวาทอง (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ที่ ต.
ค.

พ .
ย .

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

พ .
ค .

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

15 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ กวาง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง 449,000               บานดินดํา หมูที่ 1 สํานักการชาง
สายจากบานดินดํา หมูที่ 1 ตําบล ไมนอยกวา 1,560 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร ต.ดินดํา อ.ภูเวียง

ดินดํา - บานเรือ (ชวงกกเดื่อ)  หมูที่ 9 (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 
ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

16 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ กวาง 6 เมตร ยาว 273 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง 471,000               บานน้ําเซิน หมูที่ 9 สํานักการชาง
สายจากบานน้ําเซิน หมูที่ 9 ไมนอยกวา 1,638 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร ต.หนองกุงเซิน

ตําบลหนองกุงเซิน - บานโปงแดง (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.ภูเวียง

หมูที่ 4 ตําบลกุดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

17 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 200 ม. ผิวจราจรแอสฟลท 1,994,000             บานโนนศิลา หมูที่ 1 สํานักการชาง
คอนกรีต บานโนนศิลา หมูที่ 1 คอนกรีต หนา 0.04 ม. ชวงที่ 2 กวาง 5 ม.ยาว 600 เทศบาล ต.โนนศิลา

เทศบาลตําบลโนนศิลา - ทางหลวง ม. ผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตหนา 0.04 ม.  อ.โนนศิลา

หมายเลข 2 อําเภอโนนศิลา ชวงที่ 3 กวาง 6 ม.ยาว 390 ม. ไหลทางกวางขางละ

จังหวัดขอนแกน 1 ม. ผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต หนา 0.04 ม.

หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไมนอยกวา 7,120 ตร.ม.

(โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ที่ ต.
ค.
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ย .
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ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

พ .
ค .
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร 284,000               บานศิลา หมูที่ 18

ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 - หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 500 ตร.ม. ต.ศิลา อ.เมือง

บานศิลา หมูที่ 18 ตําบลศิลา (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

19 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานนาอุดม กวาง 5 เมตร ยาว 2,480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 500,000               บานนาอุดม หมูที่ 4 สํานักการชาง
หมูที่ 4 ตําบลดงลาน - เขตตําบล เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไมนอยกวา 1,289 ลบ.ม. ต.ดงลาน อ.สีชมพู

บานใหม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

20 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนงาม กวาง 5 เมตร ยาว 2,390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 500,000               บานโนนงาม สํานักการชาง
หมูที่ 3 ตําบลภูหาน - เขตตําบลซํายาง เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไมนอยกวา 1,242 ลบ.ม. หมูที่ 3 ต.ภูหาน

อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.สีชมพู

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

21 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนหัวนา กวาง 5 เมตร ยาว 2,390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 500,000               บานโนนหัวนา สํานักการชาง
หมูที่ 5 ตําบลศรีสุข - เขตตําบลวังเพิ่ม เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไมนอยกวา 1,242 ลบ.ม. หมูที่ 5 ต.ศรีสุข

อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.สีชมพู

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ
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เม
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

22 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงที่ 1 กวาง 7 เมตร ยาว 10.50 เมตร หนา 200,000               บานหวยโจด สํานักการชาง
สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวง 0.15 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 7 เมตร ยาว 29 เมตร หมูที่ 11 ต.หวยโจด

แผนดินหมายเลข 2039 - บาน หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีต อ.กระนวน

หวยโจด หมูที่ 11 ตําบลหวยโจด ไมนอยกวา 330 ตร.ม. 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร 400,000               บานหวยมวง สํานักการชาง
บานหวยมวง หมูที่ 3 - บาน หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 744 ตร.ม. หมูที่ 3 ต.หวยมวง

โนนสะอาด หมูที่ 4 ตําบลหวยมวง (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.ภูผามาน

ถึง ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

24 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองโก กวาง 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร ลงลูกรังหนา 0.15 500,000               บานหนองโก สํานักการชาง

หมูที่ 6 ตําบลขามปอม อําเภอ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,640 ลบ.ม. หมูที่ 6 ต.ขามปอม

เปอยนอย จังหวัดขอนแกน  - เขต (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.เปอยนอย

ตําบลหนองแวง อําเภอกุดรัง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

25 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานขามปอม กวาง 5 เมตร ยาว 860 เมตร ลงลูกรังหนา 0.15 200,000               บานขามปอม สํานักการชาง

หมูที่ 1 ตําบลขามปอม อําเภอ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 670 ลบ.ม. หมูที่ 1 ต.ขามปอม

เปอยนอย - ทางหลวง 2297 (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.เปอยนอย

จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

26 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานเปาะ กวาง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 300,000               บานเปาะ หมูที่ 12 สํานักการชาง

หมูที่ 12 ตําบลหนองสองหอง - หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 378 ลบ.ม. ต.หนองสองหอง

บานโคกสูง หมูที่ 6 ตําบลโนนธาตุ (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.หนองสองหอง

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

27 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานเมย กวาง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 400,000 บานเมย หมูที่ 8 สํานักการชาง

หมูที่ 8 ตําบลหนองสองหอง - บาน หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 504 ลบ.ม. ต.หนองสองหอง

หนองเหล็ก หมูที่ 1 ตําบลหันโจด (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.หนองสองหอง

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

 เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

28 คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 305 ม. ดินถมสูง 0.80 ม. 350,000               บานขามเปย สํานักการชาง

บานขามเปย หมูที่ 5 ตําบลบานแฮด - ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. ยาว 745 ม. ดินถมสูง 0.80 ม. หมูที่ 5 ต.บานแฮด

บานโนนพันชาติ หมูที่ 10 ตําบล รวมความยาว 1,0580 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม อ.บานแฮด

โคกสําราญ อําเภอบานแฮด นอยกวา 5,544 ลบ.ม

จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

29 ปรับปรุงถนนหินคลุก บานบะแค กวาง 5 เมตร ยาว 645 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก                250,000 บานบะแค หมูที่ 5 สํานักการชาง

หมูที่ 5 ตําบลแวงใหญ - บาน ไมนอยกวา 322.50 ลบ.ม. ต.แวงใหญ

โนนสวรรค ตําบลคอนฉิม อําเภอ (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.แวงใหญ

แวงใหญ จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

30 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย กวาง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.15 เมตร                400,000 บานโพนงาม สํานักการชาง
บานโพนงาม ม.4 ต.ทานางแนว  - หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,160 ลบ.ม. หมูที่ 4 ต.ทานางแนว

ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.แวงนอย

จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

31 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบานโสกใหญ กวาง 5 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 400,000               บานโสกใหญ สํานักการชาง

หมูที่ 5 - บานโนนคูณ หมูที่ 6 ตําบล เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 3,672 ลบ.ม. หมูที่ 5 ต.บานโคก

บานโคก - บานซับแดง หมูที่ 5 (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.โคกโพธิ์ไชย

ตําบลซับสมบูรณ  อําเภอโคกโพธิ์ไชย สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

32 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรบานแฮด กวาง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 350,000               บานแฮด หมูที่ 2 สํานักการชาง

หมูที่ 2 ตําบลบานแฮด - บานโนน เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,544 ลบ.ม. ต.บานแฮด 

พันชาติ หมูที่ 10 ตําบลโคกสําราญ (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.บานแฮด

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

33 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานน้ําซับ กวาง 5 เมตร ยาว 1,825 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000               บานน้ําซับ หมูที่ 7 สํานักการชาง
หมูที่ 7 ตําบลทานางแนว  อําเภอ หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,450 ลบ.ม. ต.ทานางแนว

แวงนอย - บานปาไมงาม  ตําบล (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.แวงนอย

โนนทอง อําเภอแวงใหญ สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

34 ปรับปรุงถนนหินคลุกบานซําจําปาเหนือ กวาง 5 เมตร ยาว 2,480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 500,000               บานซําจําปาเหนือ สํานักการชาง
หมูที่ 6 ตําบลดงลาน - เขตตําบล เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไมนอยกวา 1,289 ลบ.ม. หมูที่ 6 ต.ดงลาน

บริบูรณ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.สีชมพู

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ที่ ต.
ค.

พ .
ย .

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

พ .
ค .

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

                                                

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

35 ปรับปรุงถนนหินคลุกบานศรีสุข กวาง 4 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 500,000               บานศรีสุข สํานักการชาง
หมูที่ 13 ตําบลศรีสุข - เขตตําบลวังเพิ่ม เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 1,239 ลบ.ม. หมูที่ 13 ต.วังเพิ่ม 

อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.สีชมพู

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

36 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไฮ กวาง 5 เมตร ยาว 2,285 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000               บานหนองไฮ สํานักการชาง
หมูที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก - 'ตําบลคําแคน หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,816 ลบ.ม. หมูที่ 5 ต.โพนเพ็ก

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.มัญจาคีรี

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

37 กอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร กวาง 5 เมตร ยาว 940 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร 500,000               บานโนนสวาง สํานักการชาง
บานโนนสวาง หมูที่ 7 ตําบลโพนเพ็ก - หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,662 ลบ.ม. หมูที่ 7 ต.โพนเพ็ก

พื้นที่ปาโคกหมาจอก ตําบลทาศาลา (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.มัญจาคีรี

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

16,744,000          รวม   37 โครงการ
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ที่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 เจาะน้ําบาดาล บานพังทุย ขนาดทอเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว จํานวน 11 บอ 498,000           บานพังทุย
หมูที่ 1,10 บานโสกมวง หมูที่ 4 (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม หมูที่ 1,10 
บานนาขาม หมูที่ 6,13 ตําบลพังทุย สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3 ต.พังทุย อ.น้ําพอง
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

498,000         รวม  1   โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

                                               

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

แผนงานเคหะและชุมชน
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ที่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ขุดลอกลําหวยขุมปูน ชวงบาน กวาง 22 เมตร ยาว 663 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 500,000            บานหนองบัว กองแผนและ

หนองบัว หมูที่ 3 ตําบลโสกนกเต็น 2 เมตร ขุดใหลึกจากเดิม1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย หมูที่ 3 ต.โสกนกเต็น งบประมาณ

อําเภอพล - เขตตําบลหนองเม็ก 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไมนอย อ.พล

อําเภอหนองสองหอง กวา 13,674  ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

2 ขุดลอกลําหวยหนองแซง ชวง กวาง 20 เมตร ยาว 776 เมตร ลึกเดิม 2 เมตร 500,000            บานหนองเรือ กองแผนและ

บานหนองเรือ หมูที่ 7 ตําบล ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หมูที่ 7 ต.โจดหนองแก งบประมาณ

โจดหนองแก - เขตบานเพ็กนอย ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,677 อ.พล

หมูที่ 5 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล ลบ.ม.

จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

                                               

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2562
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ที่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

                                               

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2562

3 ขุดลอกลําหวยกุดเวียน บานโนนทัน กวาง 18 ม. ยาว 335 ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึก 300,000            บานโนนทัน หมูที่ 2 กองแผนและ

หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย และตําบล ลงอีก 2.50 เมตร รวมลึก 4 เมตร หรือมีปริมาตร ต.โพธิ์ไชย งบประมาณ

บานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย ดินขุดไมนอยกวา 8,165 ลบ.ม. อ.โคกโพธิ์ไชย

จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

4 ปรับปรุงพนังกั้นแมน้ําชี บาน กวาง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000            บานหนองดู กองแผนและ

หนองดู หมูที่ 4 ตําบลละหานนา - หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,486 ลบ.ม. หมูที่ 4 ต.ละหานนา งบประมาณ

ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.แวงนอย

จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

5 ขุดลอกลําหวยคึกฤทธิ์ ชวงบาน กวาง 18 เมตร ยาว  651 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร 500,000 บานหนองตานา กองแผนและ

หนองตานา หมูที่ 4 ตําบลหนองแวง ขุดใหลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง หมูที่ 4 งบประมาณ

นางเบา - เขตตําบลเกางิ้ว อําเภอพล 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,671 ลบ.ม. ต.หนองแวงนางเบา

จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.พล

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ที่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

                                               

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2562

6 ขุดลอกลําหวยกุดรู บานโสกไผ กวาง 17 ม. ยาว 604 ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึกลง 420,000            บานโสกไผ กองแผนและ

หมูที่ 6 ตําบลใหมนาเพียง - ตําบล 2 ม. รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม หมูที่ 6 ต.ใหมนาเพียง งบประมาณ

โนนทอง อําเภอแวงใหญ นอยกวา 11,476 ลบ.ม. อ.แวงใหญ

จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

7 ขุดลอกลําหวยหลุบโพรง บาน กวาง 15 ม. ยาว 765 ม. ลึกเดิม 1.50 ม.ขุดลึกลง 420,000            บานโนนแดง กองแผนและ

โนนแดง หมูที่ 5 ตําบลโนนทอง - 2 ม.รวมลึก 3.50ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย หมูที่ 5  ต.โนนทอง งบประมาณ

ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ กวา 11,475 ลบ.ม. อ.แวงใหญ

จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

8 ขุดลอกลําหวยบากะสัง ชวงบาน กวาง 15 ม. ยาว 561 ม. ลึกเดิม 0.50 ม. ขุดลึก 500,000 บานหนองแวงนอย กองแผนและ

หนองแวงนอย หมูที่ 8 ตําบลดอนดั่ง จากเดิม 2.50 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หมูที่ 8 ต.ดอนดั่ง งบประมาณ

ถึง เขตบานโนนสะอาด หมูที่ 6 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,674 ลบ.ม. อําเภอหนองสองหอง

ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ที่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

                                               

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2562

9 ขุดลอกลําหวยสุดใจโปงแดง กวาง 15 ม. ยาว 561 ม. ลึกเดิม 0.50 ม. ขุดลึก 500,000            บานสวองเกา กองแผนและ

ชวงบานสวองเกา หมูที่ 4 ตําบล จากเดิม 2.50 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หมูที่ 4 ต.หนองไผลอม งบประมาณ

หนองไผลอม - เขตตําบลดอนดู ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,674 ลบ.ม. อ.หนองสองหอง 

อําเภอหนองสองหอง (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

10 ขุดลอกลําหวยผงโปงแดง ชวง กวาง 15 ม. ยาว 448 ม. ลึกเดิม 0.50 ม. ขุดลึก 400,000            บานสวองใหม กองแผนและ

บานสวองใหม หมูที่ 8 ตําบล จากเดิม 2.50 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หมูที่ 8 ต.หนองไผลอม งบประมาณ

หนองไผลอม - เขตบานหวยตะกั่ว ปริมาตรดินขุดไมนอย กวา 10,920 ลบ.ม. อําเภอหนองสองหอง

หมูที่ 10 ตําบลดอนดู อําเภอ (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

11 ขุดลอกลําหวยโสกดินแดง ชวง กวาง 16 ม. ยาว 787 ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดใหลึก 400,000            บานทางขวาง กองแผนและ

บานทางขวาง หมูที่ 1 ตําบล จากเดิม 1.50 ม. รวมลึก 3 ม.ลาดเอียง 1:1.5 หมูที่ 1 ต.ทางขวาง งบประมาณ

ทางขวาง - เขตตําบลแวงนอย ปริมาตรดินขุดไมนอย กวา 10,920 ลบ.ม. อ.แวงนอย

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2562

12 ขุดลอกลําหวยหินลาดนอย ชวง กวาง 18 ม. ยาว 520 ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดใหลึก 400,000            บานทุงมน หมูที่ 3 กองแผนและ

บานทุงมน หมูที่ 3 ตําบลละหานนา จากเดิม 2 ม. รวมลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 ต.ละหานนา งบประมาณ

ถึง เขตตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 10,920 ลบ.ม. อ.แวงนอย

จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

13 ขุดลอกลําหวยหินลาด ชวงบาน กวาง 20 ม. ยาว 776 ม. ลึกเดิม 2 ม. ขุดใหลึก 500,000            บานหนองดู หมูที่ 4 กองแผนและ

หนองดู หมูที่ 4 ตําบลละหานนา จากเดิม 1.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ต.ละหานนา งบประมาณ

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,677 ลบ.ม. อ.แวงนอยฃ

 ถึงแมน้ําชี (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

14 ขุดลอกลําหวยโสกแร ชวงบาน กวาง 18 ม. ยาว 651 ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดใหลึก 500,000 บานหนองไผ หมูที่ 6 กองแผนและ

หนองไผ หมูที่ 6 ตําบลโคกสงา จากเดิม 2 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ต.โคกสงา อ.พล งบประมาณ

อําเภอพล - เขตบานหนองหอย ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,671 ลบ.ม.

หมูที่ 7 ตําบลแวงนอย อําเภอ (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

แวงนอย จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)



25  

แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2562

15 ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว บาน กวาง 15 ม. ยาว 765 ม.ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึกลง 420,000            บานโนนทอง กองแผนและ

โนนทอง หมูที่ 1 ตําบลโนนทอง - 2 ม. รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม หมูที่ 1  ต.โนนทอง  งบประมาณ

ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ นอยกวา 11,475 ลบ.ม. อ.แวงใหญ

จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

16 ขุดลอกลําหวยหนองตาไก ชวงบาน กวาง 18 เมตร ยาว 651 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 500,000            บานคูขาด กองแผนและ

คูขาด หมูที่ 2 ตําบลโคกสงา - เขต ม. ขุดใหลึกจากเดิม 2 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาด หมูที่ 2 ต.โคกสงา งบประมาณ

บานทุงนอย หมูที่ 4 ตําบลลอมคอม เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,671 ลบ.ม. อ.พล

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

17 ขุดลอกลําหวยหลักดาน กวาง 15 ม. ยาว 765 ม.ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึกลง 420,000            บานหนองแดง กองแผนและ

บานหนองแดง หมูที่ 2 ตําบล 2 เมตร รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม หมูที่ 2 ต.ใหมนาเพียง  งบประมาณ

ใหมนาเพียง - ตําบลโนนทอง นอยกวา 11,475 ลบ.ม. อ.แวงใหญ

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ที่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

                                               

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2562

18 ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน กวาง 16 เมตร ยาว 705 เมตร หรือมีปริมาตร 450,000            บานถลุงเหล็ก กองแผนและ

บานถลุงเหล็ก หมูที่ 7 ตําบล ดินขุดไมนอยกวา 12,309 ลบ.ม. หมูที่ 7 ต.ใหมนาเพียง งบประมาณ

ใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ - เขต (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.แวงใหญ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

19 ขุดลอกลําหวยสองคอน บานรัตนะ กวาง 15 เมตร ยาว 765 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร 420,000            บานรัตนะ หมูที่ 2 กองแผนและ

หมูที่ 2 ตําบลโนนทอง - ตําบล ขุดลึกลง 2 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมี ต.โนนทอง งบประมาณ

โนนสะอาด อําเภอแวงใหญ ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 11,475 ลบ.ม. อ.แวงใหญ

จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

20 ขุดลอกลําหวยยางฮาด ชวงบาน กวาง 20 ม.ยาว 620 ม. ลึกเดิม 2 ม. ขุดลึกจาก 400,000            บานโนนเขวา กองแผนและ

โนนเขวา หมูที่ 1 ตําบลทานางแนว เดิม 1.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หมูที่ 1 ต.ทานางแนว งบประมาณ

ถึง เขตบานหนองสะแบง หมูที่ 5 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 10,927 ลบ.ม. อ.แวงนอย

ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2562

21 ขุดลอกลําหวยยางบง ชวงบาน กวาง 20 ม.ยาว 620 ม. ลึกเดิม 2 ม. ขุดลึกจาก 400,000            บานหนองหญาขาว กองแผนและ

หนองหญาขาว หมูที่ 5 ตําบล เดิม 1.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หมูที่ 5 ต.ทานางแนว งบประมาณ

ทานางแนว - เขตบานปาเปง ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 10,927 ลบ.ม. อ.แวงนอย

หมูที่ 8 ตําบลแวงนอย (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

22 ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว กวาง 18 ม.ยาว 520 ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึก 400,000            บานโคกสงา หมูที่ 6 กองแผนและ

ชวงบานโคกสงา หมูที่ 6 ตําบล จากเดิม 1.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ต.ทางขวาง งบประมาณ

ทางขวาง อําเภอแวงนอย - เขต ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 10,920 ลบ.ม. อ.แวงนอย

บานหนองไผ หมูที่ 6 ตําบลโคกสงา (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

23 ขุดลอกลําหวยหนองเอียน บาน กวาง 15 เมตร ยาว 912 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร 500,000            บานโนนโพธิ์ กองแผนและ

โนนโพธิ์ หมูที่ 11 ตําบลใหมนาเพียง ขุดลึกลง 2 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตร หมูที่ 11 ต.ใหมนาเพียง งบประมาณ

ถึง ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ ดินขุดไมนอยกวา 13,680 ลบ.ม. อ.แวงใหญ

จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ที่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

                                               

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2562

24 ขุดลอกลําหวยหนองสิม กวาง 15 เมตร ยาว 912 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร 500,000            บานคําคันโซ กองแผนและ

บานคําคันโซ หมูที่ 6 ตําบลคําแคน ขุดลึกลง 2 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตร หมูที่ 6 ต.คําแคน งบประมาณ

ถึง ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี ดินขุดไมนอยกวา 13,680 ลบ.ม. อ.มัญจาคีรี

จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

25 ขุดลอกหนองมวง บานกุดขอนแกน กวาง 15 เมตร ยาว 434 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมี 500,000            บานกุดขอนแกน กองแผนและ

ม.9 ต.คําแคน - ต.โพนเพ็ก ปริมาตรดินขุดไมนอย กวา 13,671 ลบ.ม. หมูที่ 9 ต.คําแคน งบประมาณ

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม อ.มัญจาคีรี

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

26 ขุดลอกลําหวยคําปากดาว - กวาง 15 เมตร ยาว 912 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร 500,000            บานเสาเลา กองแผนและ

ทาเสาเลา บานเสาเลา หมูที่ 9 ขุดลึกลง 2 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตร หมูที่ 9 ต.นางาม งบประมาณ

ตําบลนางาม - ตําบลนาขา ดินขุดไมนอยกวา 13,680 ลบ.ม. อ.มัญจาคีรี

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)
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แผนการดําเนินงาน เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ที่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

                                               

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2562

27 ขุดลอกลําหวยคําปากดาว - บาน กวาง 20 ม. ยาว 547 ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึก 500,000            บานหนองขาม กองแผนและ

หนองขาม หมูที่ 10 ตําบลคําแคน - 2 ม. รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม หมูที่ 10 ต.คําแคน งบประมาณ

ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี นอยกวา 13,675 ลบ.ม. อ.มัญจาคีรี

จังหวัดขอนแกน (โอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562)

28 ขุดลอกลําหวยคําแคน บาน กวาง 15 ม. ยาว 912 ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึก 500,000            บานคําแคนเหนือ กองแผนและ

คําแคนเหนือ หมูที่ 2 ตําบลคําแคน - 2 ม. รวมลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม หมูที่ 2 ต.คําแคน งบประมาณ

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี นอยกวา 13,680 ลบ.ม. อ.มัญจาคีรี

จังหวัดขอนแกน

12,750,000        รวม 28  โครงการ
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